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Kf § 263
Utdelning av 2007 års ekokommunpris
KS 2007/0492-40
- Ledningskontoret 2007-11-12

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Visby återvinningscentral, tekniska
förvaltningen, till innehavare av 2007 års ekokommunpris.
Priset delas ut för nionde gången till kommunens arbetsställen, förvaltningar eller
bolag. Prissumman som uppgår till 10 000 kronor ska användas till en miljöförbättrande åtgärd inom verksamheten.
Motiveringen till priset föredrogs av kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (c):
”Ekokommunpriset för 2007 tilldelas Visby återvinningscentral som en
uppmuntran för personalens idoga arbete – ett arbete i ständig
utveckling och förändring – samt för personalens engagemang och
mycket kundvänliga bemötande. Genom deras kunskap och sätt att visa
och instruera återvinningen är de föredömliga lärare i miljötänkande.
Materialåtervinning och särskilt omhändertagande av farligt avfall är
och kommer att vara en mycket viktig del i samhällets strävan att
minska energianvändning, klimatutsläpp, spridning av farliga ämnen
och förbrukning av ändliga resurser. Därför är det betydelsefullt att det
finns väl fungerande system för återvinning. Visby återvinningscentral
är ett gott exempel på detta.”
Kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards (m), 1:e vice ordförande Hans
Klintbom och 2:e vice ordförande Sonia Landin överlämnade vandringspriset,
diplom och blommor.
Tekniska förvaltningens chef Bertil Klintbom tackade på förvaltningens vägnar
för ekokommunpriset och passade samtidigt på att ge en eloge för pristagarnas
insatser.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

324

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 264
Kommunfullmäktige. Ny ersättare
- Länsstyrelsen 2007-10-12

Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett:
Lena Eneqvist (s), Stånga, som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars
Wetterlund (s), som tidigare befriats från uppdraget.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Expedieras:
Lena Eneqvist

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 265
Begäran om tilläggsanslag; investeringar inom tekniska nämnden
KS 2007/0215-04, KS 2007/0261-04, KS2007/0507-04, KS 2007/0506-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 292
- Ledningskontoret 2007-09-20 (Mariahemmet)
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 110 (f.d. Mariahemmet)
- Tekniska nämnden 2007-05-23, § 141 (Stormskador)
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 246 (Studentcentrum)
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 247 (Torkanläggning för slam)

Tekniska nämnden har innevarande år begärt tilläggsanslag för följande projekt
(i miljoner kronor):
Avser projekt

Begärt anslag

Ombyggnad av Mariahemmet
3,2
Stormskador
5,9,
Färdigställande av Studentcentrum 13,0
Torkanläggning
Summa

0,9
23,0

Varav
investering

Varav drift

3,2
2,9

3,0

13,0
0,9
20,0

3,0

Till ombyggnad av Mariahemmet för skanning av vårdjournaler för Karolinska
universitetssjukhuset har begärts med 3,2 miljoner kronor. Anpassning av
verksamheten sker genom ombyggnad av de tidigare vårdlokalerna till
kontorslokaler.
Stormskador som uppstod vid stormen ”Per” förra vintern resulterade i ett
reparationsbehov som uppgår till 5,9 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor
avser investeringar och 3 miljoner kronor driftmedel. Skador som uppkom var
främst på oljekajen och yttre norra vågbrytaren i Visby hamn (3,5 mnkr),
Strandpromenaden (1,25 mnkr) och tak väggar och plank på Södervärnsskolan
(0,45 mnkr).
För färdigställande av Studentcentrum begärs tilläggsanslag med 13 miljoner
kronor. 7 miljoner kronor avser inte tidigare reglerade kostnader. Dessutom har
fördyrningar av bygget uppgått till 6 miljoner kronor.
Torkanläggning för slam vid Visby reningsverk har resulterat i en slutfaktura som
är 0,9 miljoner kronor högre än tidigare beräkning.
Kommunstyrelsen har bifallit tekniska nämndens framställningar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 265 forts.
Ordföranden förklarade att i kommunstyrelsens förslag till beslut finns en
felsummering och att det ska vara 20 miljoner kronor i tilläggsanslag i
investeringsbudget.
Anförande:
Anförande hölls av Lilian Virgin (s).
Hon ställde en fråga om vad som hade hänt med tidigare skrivelse till staten om
ersättning för stormskadorna. Frågan förblev obesvarad.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Framställningarna bifalls. Tekniska nämnden beviljas 20 miljoner kronor i
tilläggsanslag (investeringsbudget) och 3 miljoner kronor i tilläggsanslag
(driftbudget avs. åtgärder för reparation av stormskador). Medel anvisas ur
Gotlands kommuns eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 266
Begäran om tilläggsanslag 2007. Gotlands folkhögskola
KS2007/0241-04 KS2007/0408-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 296
- Gotlands folkhögskola 2007-04-23
- Kommunstyrelsen 2007-06-14, § 220
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10, § 101

Gotlands folkhögskola hade till vårens budgetberedning begärt 1,3 miljoner kronor
i tilläggsanslag för innevarande år, 2007. Folkhögskolan har ett underskott i
driftbudgeten som hänför sig till den nya verksamheten i Fårösund.
Kommunstyrelsen beslöt vid budgetberedningen att frågan om tilläggsanslag
skulle prövas positivt vid höstens budgetavstämning. Anledningen var att man
ville avvakta resultatet av ”Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m.m.”
Ledningskontoret har föreslagit att tilläggsanslag ska beviljas för 2008 genom att
medel omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden med 0,7 miljoner kronor
och att 0,6 miljoner kronor avsätts från ledningskontorets anslag för
verksamhetsutveckling.
Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt ledningskontorets förslag till
omdisponering.
Kommunstyrelsen har beslutat att bristen i folkhögskolans verksamhet 2008
finansieras genom omdisponering av 0,7 miljoner kronor från barn- och
utbildningsnämnden och med 0,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag
för arbetsmarknadsåtgärder.
Till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen föreslagit att folkhögskolan
beviljas begärt tilläggsanslag för 2007.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Gotlands Folkhögskola beviljas 1,3miljoner kronor i tilläggsanslag för 2007.
Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Expedieras:
Gotlands folkhögskola
Barn- och utbildningsnämnden
Lövsta landsbygdscentrum
Ledningskontorets stabsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 267
Begäran om tilläggsanslag 2007 för hälso- och sjukvårdsnämnden
KS2007/0350-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, 294
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-08-27, § 86

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 44 miljoner kronor i tilläggsanslag för
innevarande år 2007.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att avslå begäran om
tilläggsanslag. Som motivering har följande yttrande avgetts:
Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit ett program för att vända kostnadsutvecklingen och skapa balans i ekonomin. Kommunstyrelsen utgår
ifrån att hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig nämnd, arbetar så, att
den målsättningen infrias under 2008 och även får effekter under 2007.
Kommunstyrelsen stödjer ambitionerna i det förändringsarbete som pågår.
Att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att redovisa ett underskott i
bokslutet 2007 är ofrånkomligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas
emellertid att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa underskottet. Enligt
kommunstyrelsens uppfattning ska de av kommunfullmäktige fastställda
budgetramarna för 2007 inte förändras, eftersom det är angeläget att
strukturella och andra förändringar genomförs för att skapa förutsättningar
för ekonomisk balans i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Kommunstyrelsen framhåller att i de preliminära ramarna för 2008 tillförs hälsooch sjukvårdsnämnden 28 miljoner kronor. Nämnden kompenseras också
för ökade personalkostnader och ökningar av priserna på interna tjänster.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Framställningen om tilläggsanslag avslås med hänvisning till
kommunstyrelsens yttrande.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 268
Höjning av timpris m.m. i taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden
KS2007/0376-40
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 315
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-09-19, § 133
- Ledningskontoret 2007-10-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att timpriset för tillsyn ska höjas till
700 kronor vilket bättre skulle motsvara självkostnadsprincipen. Det föreslogs även
att indexuppräkning av konsumentpriset inför 2008 ska ingå i denna höjning.
Avgiftsfinansieringen inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område är i 2006 års
siffror 36 %. De taxor som nämnden föreslog att ändra var: Timtaxa för tillsyn
inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens område. Det tidigare
timpriset var satt till 589 kronor efter sedvanlig uppräkning av konsumentprisindex
och någon beräkning av den faktiska tillsynskostnaden har inte gjorts på 17 år.
Ledningskontoret har i sitt förslag tillstyrkt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag till höjning av timpriset i taxorna.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anförande:
Anförande hölls av Pär Stenegärd (c).
Yrkanden:
• Mats-Ola Rödén (fp) yrkade, med instämmande av Hans Klintbom (c), bifall
till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att även den
timbaserade avgiften för taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
uppdragsverksamhet skulle höjas till 700 kronor.
•

Bo Björkman (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med Mats-Ola
Rödéns (fp) tillägg, samt tilläggsyrkande om att även indexuppräkning skulle
göras.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på Mats-Ola Rödéns förslag med tilläggsyrkande om att
även uppdragsverksamhetens timavgift skulle höjas och Bo Björkmans tilläggsyrkande om
indexuppräkning förklarade sig anse att Mats-Ola Rödéns förslag vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 268 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag bifalls med tillägget att även
timavgiften i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsverksamhet
höjs till 700 kronor.

Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontorets ekonomienhet
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 269
Delårsrapport 2:2007
KS 2007/0187-04, KS 2007/0468-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 293
- Delårsrapport 2:2007
- KF 2007-10-15, § 234
- Revisionsrapport 2007-11-07

Kommunfullmäktige har tidigare, i oktober, behandlat delårsrapport nr 2 för
perioden januari till augusti 2007.
Nu föreligger revisorernas skriftliga berättelse över måluppfyllelsen för perioden.
Revisorerna har konstaterat att ”delårsrapporten i huvudsak inte innehåller någon
samlad redovisning eller analys av styrkorten”.

De har bedömt att:
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen
• Nämndernas styrkort behöver följas upp i delårsrapport 2 för att ge
fullmäktige ett tydligare underlag för att kunna bedöma ekonomi och
verksamhet i perspektiv av god ekonomisk hushållning
• Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett befarat underskott
motsvarande 44 mkr på helårsbasis, vilket är otillfredsställande
• Delårsrapporten bör tidigareläggas till sista juni för att ge
kommunfullmäktige bättre möjlighet till korrigeringar före årsskiftet.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Revisorernas skriftliga utlåtande biläggs delårsrapporten.

Expedieras:
Gotlands kommuns revisorer

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 270
Strategisk plan och budget 2008-2010
- Kommunstyrelsen 2007-11-20, § 349
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 305
- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 155
- Arbetsutskottet 2007-10-01—03 och 05, § 189
- Ledningskontoret 2007-10-10, Förslag till genomförandebeslut MERIT
- Ledningskontoret 2007-10-15 Sammandrag av strategisk plan
- Ledningskontoret Förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna

Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till
kommunfullmäktige.
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för förslaget till strategisk plan
och budget 2008-2010 samt de ändrade förutsättningar som presenterades vid
kommunstyrelsen den 20 november. Sveriges kommuner och landsting har redovisat nya prognoser som för kommunens del innebär ökade intäkter med 33
miljoner kronor (mnkr) från skatter och bidrag. Kontoret har därför föreslagit att
20 mnkr ska avsättas i budgetreserv. Detta får till följd att resultatet för år 2008
skulle bli ett överskott på 28 mnkr.
Investeringsbudget
Förslaget till investeringsbudget omfattar 266 mnkr, varav 61,2 mnkr avser ej
skattefinansierade investeringar. 15 mnkr har upptagits i tekniska nämndens
investeringsbudget som en följd av ändrad redovisningsprincip (se särskilt beslut,
§ 306). Ändringen, som inte är resultatpåverkande, innebär att försäljning av
anläggningstillgångar ska redovisas som försäljningsintäkt i driftbudgeten i stället
för som inkomst i investeringsbudgeten. För att genomföra en övergång till
centralt ägda PC har nämndernas investeringsanslag minskats med 7,7 mnkr och
2,3 mnkr tillförts. Det antecknas att investeringarna i MERIT-projektet innebär att
operativsystemet MS Vista införs.
Kommunstyrelsen har beslutat att komplettera förslaget till investeringsbudget
enligt följande
•

20 mnkr upptas 2008 för ombyggnad av Klostergården, Roma, och 30 mnkr
2009. Avsikten är att AB GotlandsHem ska förvärva anläggningen efter
ombyggnad, varför en inkomst på motsvarande belopp upptas.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

333

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 270 forts.
•

2 mnkr omdisponeras från konsult- och servicekontorets investeringsbudget
till ledningskontorets för genomförande av MERIT-projektet för s.k. programpaketering.

Driftbudget
Förslaget till driftbudget är i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade
ramar följande (netto): ytterligare ramhöjningar på totalt 3,150 mnkr, eller
ca 2,7 mnkr, när effekten - 0,5 mnkr - av att priset för grundabonnemang IT blivit
lägre än förutsatt frånräknats. Intäkter från realisationsvinster vid försäljning av
fastigheter upptas med 28 mnkr (i st f. 25 mnkr) och som personalkostnadsreserv
upptas 123 mnkr (i st.f. 100 mnkr).
Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till + 15 mnkr.
Styrkort: Perspektivet Medarbetare och ledare ska ha följande lydelse: Gotlands
kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik.
Förslag till direktiv och rekommendationer. Ledningskontoret har framlagt
förslag till direktiv och rekommendationer som kommunfullmäktige föreslås
utfärda för strategisk plan och budget 2008 för att målen i styrkortets fem
perspektiv ska nås: Perspektiven Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/ledare,
Processer och Samhälle.
Övrigt:
Arbetsutskottet har också föreslagit uppdrag till ledningskontoret om infriande av
den ekonomiska målsättningen för projektet Struktur 2007 och ett uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden avseende regeringens satsning på ”Skapande
skola”.
Anförande:
Anförande hölls av Eric Martell (s), Torsten Gislestam (c), Hanna Nyman (s),
Carina Lindberg (v) och Åke Kahlbom (c).
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Yrkande:
• Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (m), Lena
Celion (m), Margareta Persson (m), Bror Lindahl (fp) och Mats-Ola
Rödén (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag i enlighet med kolumn A
(§ 305), samt tilläggsyrkande i enlighet med kommunstyrelsens förslag (§ 349)
om att i den strategiska planen för 2008-2009 föreslå skattesänkningar med 15
respektive 20 öre.
•

Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Åke Svensson (s), på följande
förändringar, se kolumn B: Barn- och utbildningsnämnden skulle tillföras
2,3 mnkr för förskoleverksamhet under obekväm arbetstid, tekniska nämnden
skulle tillföras 2 mnkr för utökning av kollektivtrafiken, kultur- och fritidsnämnden skulle tillföras 300 000 kr för att anslagen till länsinstitutionerna
skulle kunna räknas upp, 500 000 kr skulle upptas för ökning av ”anslaget för
ekologisk mat” och 500 000 kr upptas för anslag för sommarjobb för ungdomar. Han yrkade vidare att hälso- och sjukvårdsnämndens ram skulle ökas
med 6 mnkr och social- och omsorgsnämndens minska med 6 mnkr. Som
intäkt från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar skulle upptas
35 mnkr, d.v.s. ytterligare 10 mnkr. Här intecknas även de tillkommande
13 mnkr som läggs till driftsresultatet samt de 20 mnkr som skulle avsättas
som budgetreserv. Resultatet skulle därmed bli 16,75 mnkr plus 13 mnkr,
totalt 29,75 mnkr samt 20 mnkr i buffert.

•

Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (mp) om
förändringar i enlighet med förslag C: ingen ramökning skulle upptas för
höjning av anslaget för representation och att barn- och utbildningsnämnden
om tillförande av ytterligare 4,2 miljoner kronor (ramminskning skulle bli
16,8 mnkr och inte 21 mnkr som i kommunstyrelsens förslag), samt tillstyrkan
till kommunstyrelsens förslag om buffert på 20 mnkr.

•

Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Brittis Benzler (v) att ”barnoch utbildningsnämnden skulle erhålla kompensation för merkostnader för nya
friskolor när dessa är kända”.
forts.
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•

Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Brittis Benzler (v) och Stefaan
De Maecker (mp), avslag på att i den strategiska planen för 2009 och 2010
föreslå skattesänkningar med 15 respektive 20 öre.

•

Brittis Benzler (v) yrkade på ett tillägg i kommunfullmäktiges direktiv till
nämnder och styrelser under rubriken ”Konkurrensutsättning och avknoppning
av kommunala verksamheter (sidan 100 i kallelsen) enligt följande: ”Vad
gäller vård, skola och omsorg bör en uppbromsning ske av konkurrensutsättning/avknoppning. Dessa verksamheter bör inte i ökad utsträckning
bedrivas i privat regi, det ger för dålig insyn och kontroll av hur verksamheten
bedrivs och hur skattepengarna används. Privat verksamhet inom dessa
områden ger också sämre totalkostnadskontroll och minskade möjligheter till
regional politisk styrning av serviceutbudet”.

Proposition och omröstning
Omröstning 1: Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius förslag A gällande
ramförändringar (i enlighet med kommunstyrelsen) och Björn Janssons förslag B samt
Brittis Benzlers förslag C och förklarade sig anse att Eva Nypelius förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. Ordförande ställde därefter proposition på om Björn
Janssons förslag B eller Brittis Benzlers förslag C skulle antas som motförslag och fann att
Björn Janssons förslag B hade antagits som motförslag. JA för Eva Nypelius förslag och
NEJ för Björn Jansson yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således
beslutat om budget i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning 2: Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons (s) yrkande om
kompensation för merkostnader för nya friskolor när dessa är kända och fann att detta hade
avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn
Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att
ingen extra kompensation ska utgå.
Omröstning 3: Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag om att i den
strategiska planen för 2009 och 2010 föreslå skattesänkningar med 15 respektive 20 öre
och Björn Janssons (s) yrkande om avslag på förslaget om skattesänkning och fann att
kommunstyrelsen förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35
ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om
skattesänkning åren 2009 och 2010 med 15 respektive 20 öre.
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Omröstning 4: Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till direktiv
och rekommendationer till nämnderna och Brittis Benzlers (v) tilläggsyrkande om
uppbromsning av konkurrensutsättning och fann att kommunstyrelsens förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Brittis
Benzlers yrkande. 63 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att
avslå Brittis Benzler (v) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställde till sist proposition på kommunstyrelsens övriga förslag (i enlighet
med § 305 och § 349) och förklarade sig anse att dessa hade vunnit majoritet.

KF:s
plan.
ram

Ks förslag
förändringar

Yrkade
förändringar

A

B

- 0,3

- 0,3

0

Driftkostnader projektet ÄDIT
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- 1,25

- 1,25

Förstärkning av upphandlingsfunktion

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5
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- 2,0

- 0,6

- 0,6

- 0,3

- 0,3

i miljoner kronor (mnkr)

E Nypelius (c) B Jansson (s)

Yrkade
förändringar

C

B Benzler (v)

Politikerorganisationen
Ökat anslag för representation, kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen: L e d n i n g s k o n t o r e t
Hyra arkiv inredning och flyttkostnader (300 000 kr
engångsanslag)

- 1,7

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 0,3

Kommunstyrelsen: R ä d d n i n g s t j ä n s t e n
Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 1,4

Tekniska nämnden
Förvaltning mark och byggnader f.d. P-18 området
(Visborg)

- 0,6

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 1,0

Anslag avs. huvudmannaskap sanering mark
B: Ramökning för utbyggnad av kollektivtrafiken
Kultur- och fritidsnämnden
Hyra konstgräsplan

- 0,6

B: Uppräkning anslag till länsinstitutioner
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Barn- och utbildningsnämnden
Ramminskning p.g.a. elevförändringar (Skola
Gotland 2008)

+ 21

Omställning Skola Gotland 2008

-5

Förskoleverksamhet

-6

Kompensation kostnader externa avtal

- 5,0

B: Förskoleverksamhet obekväm arbetstid

- 2,3

- 2,3

+ 6,0

+ 6,0

- 6,0

- 6,0

+ 0,5

+ 0,5

B: Ökat anslag ekologisk mat

- 0,5

- 0,5

B: Anslag sommarjobb ungdomar

- 0,5

- 0,5

+ 10,0

+ 10,0

Social- och omsorgsnämnden
Ramminskning p.g.a. uppskjuten driftstart Kilåkern

+5

Kompensation kostnader externa avtal

- 4,3

B: Allmän ramminskning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ramökning enl. resursfördelningsmodell: medicinsk
teknisk utveckling 8 mnkr, demografi 4 mnkr

- 12

Allmän ramökning

- 12

B: Ytterligare ramökning
Kompensation kostnader externa avtal

- 4,0

Överförmyndaren
Ökade kostnader arvoden m.m.

- 0,5

Övrigt
Samtliga nämnder: Besparingsbeting (0,17 %)
Höjning av internpriser

+6
- 13,2

Minskad höjning internpriser (IT-abonnemang)

+ 0,5

Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

+ 15

Finansförvaltningen: Minskade räntekostnader

+5

+ 3,0
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I kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget
a n t e c k n a d e s ” att utredningar, som f.n. remissbehandlas, om förvaltningen av
ambulansverksamheten och förvaltningen av arbetsmarknadsåtgärder innebär, om de
genomförs, att medel från kommunstyrelsens budget (räddningstjänsten) kommer att
omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden.
700 000 kr kommer också att omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till
styrelsen för Gotlands Folkhögskola (kommunstyrelsen § 296)”.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat
•

Ledningskontoret får i uppdrag att senast till budgetberedningen 2008 presentera en utförlig redovisning av hur det beslutade betinget, 120 mnkr, för
effekterna av projektet Struktur 2007 infriats och kommer att infrias.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa utfallet av den bredbandsupphandling som kommunen gjorde 2001, dagsläget vad gäller tillgången på bredband
över Gotland, samt framtidsplaner för att avhjälpa de brister i
bredbandstäckning som kvarstår.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ansöka om medel från
regeringens satsning på ”Skapande skola” för ett samverkansprojekt med
Länsteatern och Musikstiftelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Föreliggande förslag till budget för år 2008 fastställs.

•

Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2009-2010 förklaras
upprättad.

•

Direktiv: Upprättat förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna
antas.

•

Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2008 fastställs till 33:10 kr per skattekrona.

•

Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska
fördelas av kommunstyrelsen.

•

Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
forts.
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•

Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger
rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.

•

Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr.

•

Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

•

Styrkort 2007-2010: Föreslagen komplettering av styrkortet antas.

•

I resultatbudgeten för 2008 upptas skatteintäkter med ytterligare 33 mnkr.

•

I resultatbudgeten för 2008 görs en avsättning på 20 mnkr svarande mot
befarade minskningar i utjämningssystemen till följd av vikande elevantal och
befolkningstal.

•

I den strategiska planen upptas under 2009 och 2010 förslag om
skattesänkning med 15 respektive 20 öre.

Expedieras:
Alla nämnder
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Kf § 271
Införande av system för vårdval i primärvården
KS20907/0373-94
- Kommunstyrelsen 2007-11-20, § 340
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-09-17, § 94
- Ledningskontoret 2007-10-24

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att ett system för vårdval införs för
primärvården på Gotland. För att få detta att fungera vill nämnden ha i uppdrag att
utforma regler för en sådan ”auktorisation av vårdaktörer”. Utöver denna
auktorisation kommer det att behöva tecknas en överenskommelse med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Ytterst syftar detta kundval till att öppna upp för privata
aktörer att i konkurrens med den offentliga vården etablera sig i primärvården.
Ledningskontoret har i sitt förslag till utlåtande tillstyrkt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Kontoret har poängterat vikten av att regler och auktorisation
ska utformas så att de underlättar för privata vårdgivare att etablera sig.
Yrkande:
•

Carina Lindberg (v) yrkade i första hand återremiss på förslaget, i andra hand
avslag.

•

Per-Olof Jacobsson (c) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (s) och
Åke Kahlbom (c) bifall till kommunstyrelsen förslag.

•

Harriet Lihnell (mp) yrkade på ändring av ärenderubriken till ”Auktorisation
av vårdaktörer”.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Carina Lindbergs förstahandsyrkande om återremiss
och förklarade sig anse att detta avslagits. Ordföranden ställde därefter proposition på
Carina Lindbergs andrahandsyrkande om avslag och förklarade sig anse att även detta
förslag avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för
Carina Lindbergs avslagsyrkande. 63 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Slutligen ställde ordföranden
proposition på ändring av ärenderubriken och fann att detta hade avslagits.
Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsen förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får införa ett vårdvalssystem för primärvården
på Gotland.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utforma regler för
auktorisation av vårdaktörer inom primärvården.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

342

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 272
Utredning om nämnd för vuxnas utveckling, lärande och arbete
KS2005/0074-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 289
- (Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 156)
- Styrgruppen för inrättande av nämnd för vuxnas lärande 2007-06-20

Styrgruppen för ”vuxnas utveckling, lärande och arbete” har föreslagit att starten
för den nya nämnden inte ska verkställas utan att nämnden ska upplösas. Detta har
föranletts av statliga förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. De frågeställningar som fortfarande är aktuella föreslås bli beaktade i de av budgetberedningen
tillsatta utredningarna ”Arbetsmarknadspolitik i Gotlands kommun” och
”Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m.m.”
Kommunfullmäktiges beslut
•

Nämnden för vuxnas lärande, som saknar reglerat verksamhetsområde och
aldrig trätt i funktion, ska upphöra och uppdragen för de i nämnden
förtroendevalda återkallas, allt med omedelbar verkan.

Expedieras:
Lövsta landsbygdscentrum
Ledningskontorets stabsenhet
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Kf § 273
Inrättande av serviceförvaltning
- Kommunstyrelsen 2007-20-25, § 318
- Ledningskontoret 2007-09-28 och SWECO EUROFUTURES, Jan-Åke Björklund 2007-09-27

Ledningskontoret har föreslagit att en kommungemensam serviceförvaltning ska
inrättas. Denna ska vara igång den 1 januari 2009 och nuvarande konsult- och
servicekontoret ska upphöra den sista december 2008.
Anm. (Ann Egefalk): Förvaltningen ska svara för all intern gemensam service och

föreslås bestå av de verksamheter som nu är organiserade inom konsult- och servicekontoret, dock ej Arbetscentrum, försörjningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
dock ej medicinteknisk service och den vårdadministrativa enheten, tekniska förvaltningens fastighetsservice, barn- och utbildningsförvaltningens kostenhet, social- och
omsorgsförvaltningens försörjningsteam, samt administration och service inom samtliga
förvaltningar som avser dessa verksamheter, med undantag för de resurser som respektive
förvaltningschef bedömer ska finnas inom sin förvaltning. Konsult- och servicekontoret
föreslås upphöra fr.o.m. utgången av 2008. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att dels
detaljutforma organisationen och framlägga förslag till ekonomisk reglering, dels påbörja
rekrytering av chef för den nya förvaltningen. I den utredning som ligger till grund för
förslaget behandlas även frågan om renodling av ledningskontorets uppgifter och
organisation. Förslaget bedöms innebära minskade kostnader på 15 % eller ca 40 mnkr
under mandatperioden.

Anförande:
Anförande hölls av Bodil Rosengren (v), Gustaf Hoffstedt (m) och Matias
Lundström (mp).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Som inriktning ska följande gälla: Inom kommunstyrelsen inrättas fr.o.m.
1 januari 2009 en serviceförvaltning i huvudsak bestående av de föreslagna
verksamheterna. Konsult- och servicekontoret ska upphöra 31 december 2008.

Expedieras:
Konsult- och servicekontoret
Ledningskontorets stabsenhet
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Kf § 274
Sammanträdesdagar 2008
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 319

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige inför 2008: 18 februari, 17 mars, 21 april, 23 juni, 15 september,
27 oktober, 24 november och 15 december.

Kommunfullmäktiges presidium har dock föreslagit att kommunfullmäktige
sammanträder onsdagen den 18 juni 2007 i stället för 23 juni. I övrigt enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunfullmäktige sammanträder under 2008:
18 februari, 17 mars, 21 april, 18 juni, 15 september, 27 oktober, 24 november
och 15 december.

Expedieras:
Alla nämnder
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Kf § 275
Motion. Kulturhuvudstad 2014
KS2006/0401-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 303
- Motion 2006-08-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-07, § 114
- Ledningskontoret 2006-12-07
- Kommunstyrelsen 2007-01-25, § 6
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2007-06-19
- Ledningskontoret 2007-09-18

Inger Harlevi (m) har i motion yrkat att Gotlands kommun ska ansöka om att
evenemanget med kulturhuvudstad för år 2014 ska förläggas till Visby. Enligt
upprättad turordning ska 2014 års evenemang förläggas till Sverige och Lettland.
Intresserade länder i respektive land kan sedan ansöka om att bli utsedd till
kulturhuvudstad.
Anm. (Ann Egefalk): Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har beslutat om

vilka regler som ska gälla för evenemanget. Senast 2008 arrangerar Sverige en öppen
inbjudan då intresserade städer får ansöka om att bli utsedda till kulturhuvudstad 2014.
Ansökningstiden kommer att vara tio månader. I ansökan ska staden presentera ett
kulturprogram med europeisk dimension som i huvudsak bygger på kulturellt samarbete
och som stämmer överens med Sveriges kulturpolitik. En jury, vars ledamöter nomineras
av europiska institutioner och Sverige och utses av Sverige, gör ett urval. Städer som förts
upp på slutlistan ska sedan, under nio månader, utarbeta en slutgiltig ansökan till juryn.
Senast 2010 ska Sverige nominera en stad. EU:s råd utser staden officiellt till europeisk
kulturhuvudstad.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunen bör ansöka om att bli
kulturhuvudstad 2014. Nämnden har efter återremiss från kommunstyrelsen
preciserat sitt ställningstagande och redogör för vad åtagandet kan innebära,
lämplig tidplan, lokala utgångspunkter och inriktning m.m.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. Kontoret har översiktligt
redogjort för den formella gången vid ansökan och nominering. De har beskrivit
de fem städer som i dagsläget har kandiderat samt erfarenheter från 1998 när
Stockholm var kulturhuvudstad. Sammanfattningsvis har kontoret funnit det svårt
att förorda en kandidatur främst med tanke på kort förberedelsetid, stora
ekonomiska åtaganden samt oklarheter om vidden i det lokala engagemanget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras: Kultur- och fritidsnämnden Ledningskontorets internationella enhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 276
Motion. Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av
alkoholvaror
KS2007/0226-14
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 312
- Motion 2007-05-10
- Ledningskontoret 2007-09-28

I en motion har Gustaf Hoffstedt och Rolf K Nilsson båda (m) föreslagit att
kommunen hos regeringen ska ansöka om att bli försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvaror.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande hänvisat till regeringens översyn av alkohollagen, där bl.a. de olika konsekvenserna av ovan efterfrågade gårdsförsäljning
närmare ska utredas. Med detta föreslås motionen vara besvarad samt att kontoret
uppmanas att föra en dialog med utredaren.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
ledningskontorets utlåtande.
Yrkande:
•
Åke Svensson (s) yrkade, med instämmande av Christer Engelhardt (s)
Stefaan De Maecker (mp) Bodil Rosengren (v) och Conny Kristensen
Gahnström (s), avslag på kommunstyrelsens förslag.
•

Gustaf Hoffstedt (m) yrkade, med instämmande av Sven Larsson (m), Rut
Smeds (kd), Bror Lindahl (fp), Lena Celion (m) och Eva Nypelius (c),
tillstyrkan till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Åke Svenssons
avslagsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Åke Svenssons
avslagsyrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Ledningskontorets regionala utvecklingsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 277
Medborgarförslag. Inrättande av ungdomsfullmäktige
KS2007/0061-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, 312
- Medborgarförslag 2007-02-01
- Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-28, § 67
- Ledningskontoret 2007-10-08

I ett medborgarförslag har Johan Borre föreslagit att ett ungdomsfullmäktige ska
införas. Detta ska vara rådgivande men även ha egna medel till sitt förfogande för
projekt m.m.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt förslag till remissvar pekat på att man sedan
2002 inom ramen för IDA har arbetat med ungdomars möjlighet till inflytande.
Ett ungdomsparlament genomförs årligen med ungdomar från alla skolor på ön
som inbjuds att delta. Även ett ungdomsråd som haft egna medel till sitt
förfogande har funnits. Formerna för detta råd ses nu över.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med
kultur- och fritidsnämndens yttrande. Detta har även blivit kommunstyrelsens
förslag till fullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Matias Lundström (mp), Lena Celion (m) och Christer
Engelhardt (s).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 278
Medborgarförslag. Gång- och cykelväg Broväg m.m.
KS2007/0137-31
- Kommunstyrelsen 2007-10-15, § 313
- Medborgarförslag 2007-03-22
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 224
- Ledningskontoret 2007-09-13

I ett medborgarförslag har Per Högberg föreslagit att det ska anordnas en gång- och
cykelväg med belysning på Broväg fram till korsningen Hangarvägen samt att
hastigheten ska sänkas till 50 km/tim på hela sträckan. Han har motiverat förslaget
med att det i dag är förenat med trafikfara att gå eller cykla längs med vägkanten på
denna väl trafikerade väg.
Tekniska nämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås med
motiveringen att frågan är med i kommande utredningsarbete. Under hösten 2007
kommer man att projektera för en cirkulationsplats i korsningen Broväg Norra
Hansegatan och i samband därmed kommer även behovet av en gång- och
cykelbana fram till Hangarvägen att utredas.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med
hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Detta har även blivit
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).
Yrkande:
• Anders R Johansson (v) yrkade bifall till motionen.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsen förslag och Anders R Johanssons
yrkande om bifall till motionen och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag
vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens yttrande.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets paneringsenhet
Förslagsställaren
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 279
Medborgarförslag. Höjning av ersättning för resa med egen bil
KS2007/0213-53
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 304
- Medborgarförslag ink. 2007-05-03
- Ledningskontoret 2007-09-14

Ett medborgarförslag har kommit från Dick Magnusson om att ersättningen för
sjukresor bör höjas till 17 kronor per mil. Sjukbesök är betungande för pensionärer
som har långt att köra skriver han i sin motivering.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås. De hänvisar till
den nyligen i kommunfullmäktige beslutade höjningen av ersättning vid sjukresa
från 10 till 12 kr milen vid användande av egen bil. Dock har denna egenavgift
höjts från 40 till 48 kronor per enkel resa. Kontoret har anfört att ersättningen för
resa med egen bil motsvarar medianen bland landets landsting. I de flesta
landsting ges reseersättning när avståndet överstiger 4 mil.
Kommunstyrelsen har föreslagit avslag på medborgarförslag et.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Ledningskontorets ekonomienhet
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 280
Anmälan av beslutade medborgarförslag
- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 179 och 2007-09-03, § 213

Kommunfullmäktige har tidigare delegerat de nedan förtecknade medborgarförslagen till berörd nämnd för beslut. Efter fattat beslut har de återgått till kommunfullmäktige för kännedom.
•

Lotta Engströms medborgarförslag om att låta arkitekter tävla om förslag till
”utedass” som ska ställas längs strandpromenaden under sommaren. (inkom
2007-04-20, dnr KS 2007/0185-45)

•
•

Ola Olssons medborgarförslag om Kabel-TV och Internet för patienter på
Visby lasarett. (inkom 2007-07-02, dnr KS 2007/0346-50)
•

•

Beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-09, § 392

Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-10-22, § 104

Lisbeth Nilssons medborgarförslag om äldreboende alternativt seniorboende i
Vibble, Västerhejde (inkom 2007-08-26, dnr KS 2007/0327-25)
•

Beslut i social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 112

Kommunfullmäktiges beslut
•

Anmälda medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 281
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Lars Sjöholms medborgarförslag 2007-10-02 om att anlägga
övergångsställen på Skarphällsgatan.

KS 2007/0380-31
2007-10-03

Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden.
Lena Ingmansson-Bolins medborgarförslag 2007-09-27 om att
anlägga övergångsställe på Skarphällsgatan.

KS 2007/0392-51
2007-10-08

Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden.
Lotten Jensens medborgarförslag 2007-10-05 om att planera för
ett 1900-talsmuseum på Gotland.

KS 2007/0395-77
2007-10-09

Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till kultur- och
fritidsnämnden.
Natalie Hafdelins och Jessicas Svännels medborgarförslag 2007- KS 2007/0419-34
2007-10-15
10-12 om regelbundna kontroller av vattenkvaliteten på tappställen för allmänheten.
Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Aino och Torsten Gabrielssons medborgarförslag 2007-10-12 om KS 2007/0420-51
att anordna parkeringsplatser för husbilar på kajen bakom silon i 2007-10-22
Visby hamn. (Inkom 2007-10-15)
Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden
Ola Olssons medborgarförslag 2007-10-17 om att bygga tak över KS 2007/0436-50
2007-10-22
hela cykelparkeringen vid lasarettets huvudentré.
Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden.
Hans Svenssons medborgarförslag 2007-10-30 om att ordna
vattenslang för enskild fastighet i Roma.

KS 2007/0451-34
2007-11-01

Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden.
Johan Aronssons medborgarförslag 2007-11-04 om att förbättra
infrastrukturen på sydöstra Fårö med anledning av troligt
Bergmancenter.

KS 2007/0456-51
2007-11-06

Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till tekniska
nämnden
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 281 forts.
Birgit Smissers medborgarförslag 2007-11-08 om att införa en
regel som berättigar till inackorderingstillägg för elev boende
fem mil eller mera enkelresa mellan hemmet och gymnasieskolan.
Presidiets förslag: Ärendet delegeras för beslut till barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 282
Interpellation. Utredningsuppdrag gällande kollektivtrafiken
KS 2007/0424-51

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c) besvarade interpellation av
Tommy Gardell (s) om tidigare givna utredningsuppdrag gällande kollektivtrafiken. Tommy Gardell tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Eva Gahnström (c) och Matias Lundström (mp).
Interpellation 2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 283
Interpellation. Ekonomiska konsekvenser vid flera friskolor
KS 2007/0427-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade
interpellation av Brittis Benzler (v) om ekonomiska konsekvenser vid flera
friskolor. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Eric Martell (s), Bo Björkman (s) och Bror
Lindahl (fp).
Interpellation 2007- 10-07

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 284
Interpellation. Upphandlingsregler för kommunens entreprenörer
KS 2007/0424-51

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av
Tommy Gardell (s) om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer. Tommy
Gardell tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2007-10-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 285
Interpellation. Privatisering av personlig assistans via LSS och LASS
KS 2007/0426-80

Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av Annamaria Bauer (v) om privatisering av personlig assistans via LSS
och LASS. Annamaria Bauer var inte själv närvarande men har förklarat sig nöjd
på så sätt att, dels interpellationen var liktydigt med nedanstående interpellation
(Kf § 286), dels att interpellationssvaret var detsamma och att denna hade medfört
en efterföljande debatt.
Interpellation 2007-10-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 286
Interpellation. Samråd vid konkurrensutsättning av personlig
assistans inom socialtjänsten
KS 2007/0428-80

Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade
interpellation av Stefaan De Maecker (mp) om samråd vid konkurrensutsättning
av personlig assistans inom socialtjänsten. Stefaan De Maecker tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Jennie
Andersson (v) och Gunilla Wigren-Dahlin (m).
Interpellation 2007-10-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 287
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Håkan Onsjö (m)
Konkurrensutsättning av verksamheten vid Hemse vårdcentrals
lunchmatsal

KS 2007/0503-10

Mats-Ola Rödén (fp)
Ökat flyktingmottagande på Gotland

KS 2007/0504-13

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 288
Interpellationer; nya
•

•

Matias Lundström (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (c) ställa interpellation om svårigheter att beställa ekologiskt märkt
kaffe via kommunvaror. (KS 2007/0501-43)
Roland Norbäck (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (c) ställa interpellation om vad oförändrade generella statsbidrag till
kommunerna i minskade intäkter innebär för Gotlands kommun.
(KS 2007/0502-04)

Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 289
Information
Till handlingarna lades:

•

Social- och omsorgsnämndens individrapportering av gynnande ej verkställda
beslut - 30 september 2007 (Social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 125).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 270:1
Ärende: Strategisk plan och budget
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Eva Nypelius (c) förslag (A)
NEJ: Björn Janssons (s) förslag (B)

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Barbro Ronsten (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge(fp)
Yngve Andersson (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande

Följande röstade nej:
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)
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Omröstning § 270:2
Ärende: Strategisk plan och budget 2008-2010
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Barbro Ronsten (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge(fp)
Yngve Andersson (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Björn Janssons (s) yrkande
Följande röstade nej:
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)
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Omröstning § 270:3
Ärende: Strategisk plan och budget 2008-2010
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Barbro Ronsten (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge(fp)
Yngve Andersson (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Björn Janssons (s) yrkande
Följande röstade nej:
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 270:4
Ärende: Strategisk plan och budget 2008-2010
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Sonia Landin (s)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Barbro Ronsten (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Brittis Benzlers (v) yrkande
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge(fp)
Yngve Andersson (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande
Följande röstade nej:
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 271
Ärende: Införande av vårdval innan primärvården
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Sonia Landin (s)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Barbro Ronsten (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Elisabeth Kalström (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Carina Lindbergs (v) yrkande
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Rut Smeds (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande
Följande röstade nej:
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)

PROTOKOLL
2007-11-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 276
Ärende: Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvanor.
Motion
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Åke Kahlbom (c)
Lena Celion (m)
Barbro Ronsten (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats Duvner (m)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Curt Broberg (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Pär Stenegärd (c)
Christer Mattsson (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars Holm (m)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Torsten Gislestam (c)
Mats-Ola Rödén (fp)
Margareta Persson (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Bror Lindahl (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Rut Smeds (kd)
Lena Simonson (m)
Sven Larsson (m)
Amy Öberg (fp)
Lilian Edwards (m), ordförande

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Åke Svenssons (s) yrkande
Följande röstade nej:
Sonia Landin (s)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Elisabeth Kalström (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Lilian Virgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Evert Bäckström (s)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Janica Sörestedt (s)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v)
Bodil Rosengren (v)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Therese Mangard (v)

Bilaga § 282

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang utredningsuppdrag kollektivtrafiken
Ledamoten Tommy Gardell, S, har i en interpellation ang utredningsuppdrag kollektivtrafiken till mig
ställt nedanstående frågor:
”Under 2006 genomfördes stor satsning på kollektivtrafiken på Gotland med speciell inriktning på
utökad landsbygdstrafik.
Beslutet om satsningen på utökad kollektivtrafik innehöll även flera utredningsuppdrag till tekniska
förvaltningen där de skulle återkomma med förslag.
Ett av uppdragen gällde utökad trafik på Fårö där nu trafiken dragits in helt under höst, vinter och vår.
De utredningsuppdrag gällande landsbygdstrafiken var följande:
• En undersökning göras av resandeunderlag från Gothem (linje 24) och sedan utreds om
det finns förutsättningar till att utöka busstrafiken via Gothem.
• En undersökning görs av resandeunderlag på Fårö (linje 23) och sedan utreds om det
finns förutsättningar till att utöka busstrafiken via Fårö.
• Linjerna 41, 42 eller 13 utreds om förutsättningar finns att anpassa så att Ljugarn får en
bättre kollektivtrafik och kvällsturer från Visby alla dagar.
Hur långt har förvaltningen kommit i utredningsarbetet?

När kan vi förvänta oss förslag gällande dessa linjer?”

Svar på fråga 1:
I det utredningsarbete som gjordes hur den utökade budgeten som tilldelades kollektivtrafiken skulle
användas togs ett flertal förslag fram med inriktning mot utökad trafik dagtid, kvällar och helger i
områden som hade ett troligt resandeunderlag för en utökad kollektivtrafik. Förslagen beräknades
kosta ca 9 miljoner kronor. Antalet förslag minskades dock ner för att rymmas inom de 8 miljoner
som tilldelats kollektivtrafiken.
De ovan redovisade linjerna fick inte någon utökad trafik. Förvaltningen har dock gjort
kostandsberäkning utifrån att trafiken på linjerna utökas med två dubbelturer per dag under
vinterperioden ca 15 juni-15 augusti, på linje 13 skall en av turerna vara som kvällstrafik.
Linje 13 är kostnadsberäknad till ca 400 000 kronor, linje 23 till ca 270 000 kronor och linje 24 till ca
200 000 kronor.
Vad som har konstaterats utifrån det slutliga förslaget, var att av de linjer som inte fick del av den
utbyggda trafiken, är det troligen linje 13 till Ljugarn som har underlag för en delvis utbyggd trafik.

Sid 2

Svar på fråga 2:
Som underlag för förändringar i busstrafiken ligger den resandestatistik som kontinuerligt redovisas.
Linje 13 till Ljugarn är en sådan linje som kan bli aktuell för utökning. En utökning av tätortstrafiken
till Snäck och Talludden infördes hösten 2007. Även de ekonomiska förutsättningarna avgör
utbyggnadstakten för kollektivtrafiken.
De neddragninar som blev ett resultat av att den entreprenör som drev trafiken på Fårö sa upp sitt
avtal, är tillfälligt löst genom att vi förstärker plustrafiken på Fårö fram till dess att sommartidtabellen
startar.
Vi kommer även att utöka sommartrafiken på Fårö så att den förlängs med 2-3 veckor före och efter
ordinarie sommarturlista.
Vi har även under 2007, för första gången på mycket länge, gått ut med en upphandling av
kollektivtrafiken, Gotlands Buss AB antagen 2007-11-07.
I den nya upphandlingen så ingår även en förbättring vad gäller säkerhet och komfort,
säkerhetsbälten, alkolås, dubbdäck fram och klimatanläggning ingår.
Möjlighet finns även att avropa en option på miljövänligt bränsle för tätortstrafiken.
Inför varje turlisteläggning så ser vi över möjligheten till förbättringar som kommer kunden och
miljön till nytta.

Visby den 21 november 2007

Kjell Skalberg
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 283

INTERPELLATIONSSVAR
2007-11-26

Interpellation ang. ekonomiska konsekvenser vid fler friskolor
Ledamoten Brittis Benzler (v) har ställt ett flertal frågor till mig angående friskolors
påverkan på barn- och utbildningsnämndens (BUN) ekonomi och organisation på kort och
lång sikt, om merkostnader vid låga respektive höga elevtal, finansiering, programutbud
mm och hur jag avser att hantera alla dessa effekter:
Mitt svar:
Interpellanten svarar till viss del själv på frågorna, genom att anföra att vi inte säkert kan
säga att alla skolor och program som ansökt att få starta får tillstånd, om de i så fall väljer
att starta 2008 eller 2009, eller om man får så många elever som man ansöker för. Våra
möjligheter att ställa om och undvika merkostnader beror på hur tidigt vi får besked om
Skolverkets beslut. Skolverket arbetar för att besked ska kunna lämnas innan nyår, och det
är i så fall utmärkt.
Skolorna och rektorerna får varje nytt läsår förändrade förutsättningar av elevtal och
lärarbemanning i varierande omfattning, och måste göra nästa läsårs planeringar utifrån
detta. Därför måste vi veta redan under vårterminen hur eleverna väljer, och BUN har gett
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ”skolbytardag” för att ge rektorerna
rimliga planeringsförutsättningar. Det behövs även en bra samordning av tjänster och
lokaler inom och mellan rektorsområden och förvaltningar. Både av ekonomiska skäl och
av kvalitetsskäl.
För att noga följa detta arbete har jag inrättat en samrådsgrupp med BUN:s presidium och
skoldirektören, som skall följa utvecklingen när vi får besked om besluten. Naturligtvis
följer vi utvecklingen i arbetsutskott och nämnd dessutom. Vid senaste BUN har vi tagit
beslut om att gå vidare med arbetet kring en policy för olika driftformer och
valfrihetsmodeller, både för de kommunala skolorna och för friskolorna för att kunna
påverka utvecklingen. Vi ska också se på möjligheter till samarbete mellan kommunala
och fristående utbildningar. Detta utredningsförslag sa s+v nej till i BUN förra veckan.
Vi har idag ett system för ersättning till skolor utifrån en elevpeng/programpeng som följer
eleven till den skola hon/han går. Nästa år fördelas även lokalkostnaderna i elevpengen.
Dessutom ska vi enligt tidigare beslut anpassa oss till minskande elevkullar, och vi
disponerar en del medel för denna omställning. Vi lämnar också många lokaler runt om på
ön vilket medför minskade kostnader.
I stället för att räkna på hypotetiska tal kan vi konstatera att om vi gör en total anpassning
av de kommunala skolorna blir merkostnaden på kort sikt 0 kr nästa år. Om alla
friskoleansökningar bifalls av Skolverket, om de startar och om de får 100% av platserna
fyllda kan merkostnader uppstå upp till ca 20 mkr, enligt ett antagande från förvaltningen
vid BUN i september. På lång sikt skall vi inte ha några merkostnader. Vi har idag en
ekonomisk ram på 1,2 miljarder att hålla oss inom, och BUN måste anpassa organisation

och lokaler efter elevkullarnas behov, oavsett vem som utför utbildningen. Dessutom
behöver vi hitta bra samarbetsmöjligheter mellan olika utbildningsanordnare på Gotland.
Jag ser därför denna utveckling som positiv, då den ger elever och föräldrar ökade
möjligheter att kunna välja skolor och inriktningar efter behov, både kommunala och
fristående alternativ. Jag är också övertygad om att de kommunala skolorna kommer att stå
sig bra i konkurrensen. Vi måste i alla händelser anpassa oss till eleverna i en större
utsträckning.

Lena Celion (m)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga § 284

INTERPELLATIONSSVAR
2007-11-26

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer
Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om
upphandlingsregler för kommunens entreprenörer.
Mitt svar:
Den upphandling som det refereras till i interpellationen är inte genomförd av kommunen
och kommunen har därför inte kunnat påverka vilka krav som ställts i upphandlingen och
jag har heller ingen information om vilka krav som faktiskt ställt.
Inom Gotlands kommun är det tekniska förvaltningens bygg- och projektavdelning som
upphandlar alla stora bygg- och anläggningsprojekt vilket sker enligt Lagen om offentlig
upphandling ( LOU). Följande regler gäller:
”Vid upphandlingar inom byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader används
ett byggbranschspecifikt regelsystem AMA- systemet. Detta är godtaget av alla aktörer
inom byggbranschen. Det består av flera delar såsom AB06, AFAMA07,
AnläggningsAMA98, HusAMA98, VVS-AMA98, EL-AMA98, KylAMA98.
I detta regelsystem hanteras byggplatsens organisation och arbetsmiljö i AF AMA 07
(Administrativa föreskrifter för byggnads anläggnings och installationsentreprenader)
under följande koder:
Texterna under koderna anpassas efter byggets speciella förutsättningar, entreprenadform
etc.
AFD.3

Organisation
För entreprenaden gäller Byggmästarinformation, BM 06 *) Entreprenören får inte vidta
åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida
mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Detta
gäller dock endast om åtgärden grundar sig på omständigheter som sägs i 1 kap.17 §
eller 6 kap. 9-11 §§ i lag om offentlig upphandlig.
Totalentreprenören får ej utan tvingande skäl byta ut personal som ingår i mellan
parterna överenskommen organisationsplan.
Om utbyte av namngiven personal blir nödvändig skall totalentreprenören omedelbart
underrätta beställaren härom och samråda med beställaren vid valet av ny(a)
personer.

AFD.364

Samordning av arbetarskydd
Entreprenören skall överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar den som låter
utföra byggnads- eller anläggningsarbete (byggherren) för samordning av åtgärder till
skydd mot ohälsa och olycksfall på gemensamma arbetsstället för
byggnadsverksamhet.

Genom att följa detta regelverk uppfyller tekniska förvaltningen LOU och samhällets
övriga krav.

*BM06 Byggmästarinformation är ett avtalsvillkorsystem för entreprenader och underentreprenader
framtaget av byggmästarföreningen i samarbete med skattemyndigheten (bifogas).”

Om det avser tjänsteupphandlingar som kommunen genomför, tar den upphandlande
enheten ställning till vilka krav som skall ställas för en upphandling i varje enskilt fall. Att
ställa generella krav är då sällan ändamålsenligt eller lämpligt, eftersom kommunen bara
kan ställa sådana krav som står i proportion till det som skall upphandlas.
När det gäller krav vid upphandlingar har det också lagts ett antal motioner i kommunfullmäktige om vilka krav som skall ställas. Därför beslöt kommunstyrelsen i april att uppdra
åt ledningskontoret att utreda frågan om ekologiskt och socialt hållbar upphandling.

Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande
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Gustaf Hoffstedt
Ordförande, Social- och omsorgsnämnden

Interpellationssvar gällande konkurrensutsättning av personlig
assistans

Annamaria Bauer (v) och Stefan De Maecker (mp) har i varsin interpellation
ställt totalt fem frågor gällande konkurrensutsättning av personlig assistans.
Personlig assistans enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
1994 fick vi i Sverige en unik lagstiftning gällande personlig assistans. Personlig
assistans är ett personligt stöd som ger den funktionshindrade ökade möjligheter
till ett självständigt liv. Den enskildes behov av stöd och hjälp ska kunna tillgodoses av ett begränsat antal personer som inte är knutna till någon verksamhet
utan till den enskilde funktionshindrade. Den enskilde ska ha ett avgörande eller
mycket stort inflytande på vem som anställs som assistent. Den enskilde ska
också ha ett stort inflytande över när och hur hjälpen ska ges d.v.s. bestämma
över sin livssituation. Genom att upprätta en genomförandeplan där den
assistansberättigade deltar säkras delaktighet i alla frågor. Detta gäller oavsett
vem som utför assistansen.
Det svenska systemet
I en studie av kundval för äldre och funktionshindrade i Norden skriver Per
Gunnar Edebalk och Marianne Svensson vid Lunds universitet att personlig
assistans finns i alla nordiska länder. Den starkaste rättigheten till personlig
assistans finns dock i Sverige där staten också är delaktig i finansieringen.
Danmark, Norge och Finland kräver att den assistansberättigade skall vara
arbetsledare för sin assistans, i Sverige finns den möjligheten men är inget krav.
Forskningen ringar in några kritiska faktorer vid den assistansberättigades val av
utförare. Det gäller bl.a. tillgången till information om vad som händer om
tjänsten uteblir eller försenas.
Personlig assistans på Gotland
På Gotland utförs personlig assistans med god kvalitet. Gotlands kommun är den
största utföraren, av 130 personer med assistans utförs 37 av annan utförare än
kommunen. Kommunen finansierar de första 20 timmarna oavsett utförare, övrig
tid ersätts med statliga medel via försäkringskassan. Kommunen har inget tillsynsansvar gällande assistansen i de fall den funktionshindrade väljer annan ut-

förare eller väljer att vara sin egen arbetsgivare. Det betyder att kommunen i de
fallen inte heller kan påverka insatsens kvalitet.
Social- och omsorgsnämndens beslut april 2007
Nämnden följer direktiv från kommunfullmäktige om ökad
konkurrensutsättning. Nämnden menar att konkurrensutsättning inom
socialtjänsten kan stimulera utveckling inom området. Fler utförare skapar ökade
möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte. När medarbetare inom vård och
omsorg väljer andra arbetsgivare än Gotlands kommun gagnas en hel yrkeskår, i
det att mångfald på arbetsmarknaden är bra för arbetstagarna.
Frågor
Hur ser ordföranden på möjligheten att berörda ska kunna vara delaktiga i
beslut som påverkar deras vardag på ett betydande sätt?
Den assistansberättigande kan alltid välja vem som ska utföra assistansen och
kan därmed på ett avgörande sätt påverka utformningen av assistansen. Genom
att den funktionshindrade deltar aktivt när genomförandeplanen upprättas kan
han/hon där påverka assistansens utformning på detaljnivå.
Upphandlingsprocessen av personlig assistans påbörjas 2008-04-01 och i takt
med att framtagandet av förfrågningsunderlag och villkor vid verksamhetsövergången färdigställs kommer samtliga berörda få information och vara delaktiga i processen.
När anser ordföranden att berörda (både brukare och assistenter) bör få nödvändig information om aktuellt beslut och dess konsekvenser?
Så tidigt som möjligt, vilket också har skett till chefer och personliga assistenter.
Information till enskilda brukare är viktigt att det sker när beslut fattats om vilka
som föreslås bli berörda.
På vilket sätt motiverar ordföranden att konkurrensutsätta en kommunal verksamhet som medborgarna redan idag kan välja bort till förmån för andra
alternativ?
Genom att upphandla personlig assistans inom ett givet geografiskt område
bestämmer kommunen kvalitetskrav och andra villkor för hur assistansen ska
utföras. När den assistansberättigade väljer annan utförare idag, vilket också kan
ske även fortsättningsvis, har kommunen ingen insyn i verksamheten.
Med upphandling kan vi säkerställa god kvalitet i insatsen.
Hur hanterar Social- och omsorgsnämndens ordförande/kommunalråd Gustaf
Hoffstedt detta (risken att kommunen står med ett stort antal övertalig
personal)?
Vid en så kallad verksamhetsövergång erbjuds de personliga assistenterna att
följa med till den nya arbetsgivaren. De som väljer att stanna i Gotlands kommun
erbjuds annat vårdarbete inom nämndens verksamhetsområde.
Chefer erbjuds inte anställning i det nya företaget. För att bereda dem fortsatt
arbete inom social- och omsorgsförvaltningen har ett anställningsstopp på
administrativa tjänster införts.

Har man inför beslutet om privatisering av verksamheten gått ut i någon som
helst form av samråd med berörda gruppen och i annat fall – varför inte?
Samråd med enskilda brukare har inte skett av det skälet att förslag ännu inte
tagits fram angående vilka brukare som kommer att beröras. När upphandlingsprocessen påbörjas i april ska beslut tas kring avgränsningar: Hur stort ska det
geografiska området vara? Ska upphandlingen i första skedet röra både barn och
vuxna? När i tid ska verksamhetsövergången ske?
Samråd med företrädare för brukarna har skett i maj. Beslut i nämnden togs i
april, och det fanns naturligtvis möjlighet att på mötet i maj ha synpunkter på
beslutet. Ingen av brukarorganisationerna hade något att erinra mot beslutet. Det
som betonades var dock att kvaliteten i insatsen måste säkras oavsett utförare.
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