Kommunfullmäktige
Protokoll

23 februari 2009

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2009-02-23
Sid
§1

Parentation ...........................................................................................................4

§2

Kommunfullmäktige. Ledamot. Ersättare............................................................5

§3

Förverkligandet av Struktur 2007 m. m. ..............................................................6

§4

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget ...............................................8

§5

Försäljning av fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1.
Begäran om tilläggsanslag .................................................................................10

§6

Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning
(s.k. Framtidsutredningen) ............................................................................................12

§7

Avgifter för felparkering: ändring......................................................................14

§8

Ändring av renhållningstaxan ............................................................................15

§9

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (Torghandelstaxa).................16

§ 10

Borgen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB.................................17

§ 11

Inrättande av kommunalt stipendium vid Högskolan på Gotland......................18

§ 12

Motion. Närvård Gotland...................................................................................20

§ 13

Motion. Lokal för kontakt med allmänheten .....................................................22

§ 14

Motion. Åtgärder för att underlätta hanteringen av bygglov .............................23

§ 15

Motion. Cykelväg på Fårö .................................................................................24

§ 16

Medborgarförslag. Baggerusning i Visby innerstad ..........................................25

§ 17

Medborgarförslag. Korrigera fördelningen av ledamöter i nämnderna .............26

§ 18

Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.........................27

§ 19

Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ledamot ........................................................28

§ 20

Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare...................................................29

§ 21

Fyllnadsval. När Sparbank. Huvudman .............................................................30

§ 22

Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot. Ersättare .....................31

§ 23

Fyllnadsval. Kultur- och fritidsnämnden. Ersättare ...........................................32

§ 24

Fyllnadsval. Gotlands Stuveri AB. Ersättare för ombud vid
bolagsstämmor ...................................................................................................33

§ 25

Fyllnadsval. Gotlands Teaterförening. Lekmannarevisor..................................34

§ 26

Medborgarförslag; anmälan av beslutade ..........................................................35

§ 27

Medborgarförslag; nya.......................................................................................38

§ 28

Interpellation. Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen......................39

§ 29

Interpellation. Skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts
kommunstyrelsen 2005 ......................................................................................39

§ 30

Interpellation. Om facklig samverkan................................................................39

§ 31

Frågor .................................................................................................................40

§ 32

Motioner; nya.....................................................................................................41

§ 33

Interpellationer; nya ...........................................................................................42

§ 34

Information: Öppnande av Studentallén ............................................................43

PROTOKOLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige

2009-02-23

Plats och tid

Wisby Strand (kongresshallen) Visby, kl.13.00-17.50

Beslutande

Se följande sidor

Övriga närvarande

Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare

Utses att justera

Anna Wickström och Hans Klintbom

Justeringens plats
och datum

Ledningskontoret
2009-03-05

Underskrifter

Sekreterare ............................................................................. Paragrafer

1-34

Per Lundin

Ordförande.............................................................................. ……………………………….

Lilian Edwards

Justerande.........................................................................................................................…..........

Anna Wickström

Hans Klintbom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag

2009-02-23

Datum för anslags
uppsättande

2009-03-05

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret, kansliavdelningen

Underskrift

........................................................................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

1

2009-03-28

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-02-23

Beslutande
Ledamöter och tjänstgörande ersättare
Lilian Edwards (M) ordf.
Hans Klintbom (C)
Sonia Landin (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Janica Sörestedt (S)

Ledamöter och tjänstgörande ersättare
forts

Anne-Marie Richardson (C) (kl. 15.0017.50, §§ 5-34, för Åsa Larsson)

Barbro Ronsten (C) (kl. 16.00-17.50,

Göran Örtbrant (M)
Sven Larsson (M) (för Lars-Erik Benneck)
Tommy Gardell (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Arvid Mickelåker (C) (kl. 13.00-15.00, §§ 1-4)
Britt-Marie Olsson (C) (kl. 15.00-17.50,

§§ 7-34)

§§ 5-34)

Ursula Jacobsson (C) (kl. 13.00-16.00,

Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M) (för Solveig Artsman)
Eleonore Hemström (S)
Hans-Erik Svensson (S) (kl. 13.00-16.40,

(för Conny Kristensen-Gahnström)

§§ 1-6, för Barbro Ronsten)

Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström(C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Jan Lundgren (S) (kl. 13.00-16.00,

§§ 1-13)

Anders Johansson (S) (kl. 16.40-17.50,
§§ 14-34, för Hans-Erik Svensson)

§§ 1-6)

Majvor Östergren (S) (kl. 16.00-17.50,
§§ 7-34, för Jan Lundgren)

Christer Engelhardt (S)
Per-Erik Andh (S) (för Carina Grönhagen)
Anna Enström (S) (för Claes-Göran Nilsson)
Lilian Virgin (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Curt Broberg (C)
Lars Holm (M) (för Håkan Onsjö)
Jari Karivainio (M) (för Rolf K. Nilsson)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C) (kl. 13.00-17.00,
§§ 1-17)

Anne Ståhl-Mousa (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Karl-Johan Boberg (C)
(för Torsten Gislestam)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
(för Oskar Franke)

Andreas Persson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Andersson (V)
Bodil Rosengren (V)
Bror Lindahl (FP)
Gunnar Tinge (FP) (för Sven Bosarfve)
Yngve Andersson (KD) (kl. 13.00-

Torbjörn Nordström (C) (kl. 17.00-17.50,

15.00, §§ 1-4)

§§ 18-34, för Christer Mattsson)

Rut Smeds (KD) (kl. 15.00-17.50,

Åsa Larsson (C) (kl. 13.00-15.00, §§ 1-4)

§§ 5-34, för Yngve Andersson)

2

PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Kf § 1
Parentation

Med anledning av ledamoten Evert Bäckströms (S) bortgång höll kommunfullmäktiges ordförande ett tal över honom samt hedrades hans minne av ledamöterna
med en tyst stund.
Evert Bäckström var förutom ledamot av kommunfullmäktige även ledamot i
tekniska nämnden.
”En plats står tom idag, markerad med en röd ros. En person saknas oss.
Evert Bäckström som representerade Socialdemokraterna tjänstgjorde för
första gången vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2008 som
ordinarie ledamot.
Alldeles för hastigt, för oväntat, för tidigt, avled han på nyårsdagen. Evert
Bäckström har funnits med i fullmäktige även under den förra mandatperioden, både som ersättare och ledamot. Han har haft en lång gärning i
tekniska nämnden, där han valdes in 1995 och fanns med där till sin död.
Vi hedrar Evert Bäckströms minne med en tyst stund.”

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2
Kommunfullmäktige. Ledamot. Ersättare
- Länsstyrelsens beslut 2009-01-22

Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett:
Maria Björkman (S), Stånga, som ny ledamot i kommunfullmäktige (efter avlidne Evert
Bäckström, S) och som ny ersättare (efter Maria Björkman, S) Mona Magnusson (S) Väte.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Expedieras:
Maria Björkman
Mona Magnusson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 3
Förverkligandet av Struktur 2007 m.m.

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om utfallet av utförd organisationsöversyn för kommunen. Organisationsöversynen har gått under samlingsbegreppet
Struktur 2007*. I denna har man utgått från och arbetat med 4 s.k. hörnstenar:
Organisation, styrsystem, ledarskap samt organisationskultur och delaktighet.
Ett av delmålen har varit att sänka kostnadstrycket med motsvarande 3 % eller
med besparingsbeting på 120 miljoner kronor fram till 2010. Ett annat delmål har
varit att uppnå en buffert på 2 %.
Kommunens kostnader för central administration kommer att minskas genom ny
mindre organisation för ledningskontoret och bildandet av en kommungemensam
serviceförvaltning. En integrerad samhällsbyggnadsorganisation kommer att
föreslås med genomförande vid årsskiftet. I denna kommer delar av ledningskontoret, tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt räddningstjänsten att återfinnas. I huvudförslaget (av 4 st.), som nu
är ute på remiss, föreslås att det ska vara två förvaltningar och två nämnder: En
nämnd för de ingående förvaltningarna och en med huvudsakligen myndighetsutövande uppgifter.
En ny organisation för gymnasisters och vuxnas utbildning och lärande planeras.
Förslag kommer i mars med antagligt genomförande vid nästa årsskifte.
Bo Dahllöf gör bedömningen att målet med 120 miljoner kronor i besparingar kan
nås. Av dessa har ca 80 miljoner kronor sparats årligen genom företagen
organisationsöversyn. Återstående 40 miljoner kronor för år 2010 föreslås ske
genom ytterligare besparingar bl.a. med ca 20 miljoner kronor på den kommande
serviceförvaltningen. Minskade barnkullar inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ge minskade kostnader. Slutlig kostnadsreglering av det
avvecklade Arbetscentrum.
Tidigare har beslut att samlokalisera kommunens administration på Visborgs slätt
tagits. Förseningar har uppstått och nu planerad inflyttning av första etappen (av
två) sker i december 2009 och den andra i juni 2010.
Möjlighet till frågor gavs men inga frågor ställdes av ledamöterna.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 3 forts.

* ”Struktur 2007” är namnet på det omfattande kommunprojekt som syftar till att se över
kommunens organisation för att i framtiden skapa en långsiktig, hållbar och balanserad
ekonomi.
Projektet startade i slutet av 2005 och har bestått av en mängd delprojekt som utrett och
identifierat vilka förbättringar som kan genomföras inom kommunens verksamheter för
att bli effektivare, rationellare och samtidigt skapa ett koncerntänkande.
Hela projektet Struktur 2007 beräknas vara färdigt i början av 2010, när flytten till
Visborg är genomförd.” (texten hämtad från kommunens hemsida)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 4
Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget
KS2009/18-04
- Ledningskontoret 2009-01-29 (reviderad)
- (Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 10)
- Protokoll från förhandling MBL § 11, 2009-01-27
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-03, § 44

Förutsättningarna för kommunens strategiska plan och budget 2009 (med
budgeterat överskott för 2009 på 12 miljoner kronor) och åren 2010 och 2011, har
förändrats i och med nya skatteprognoser för februari månad. Med stöd av denna
prognos görs bedömningen att skatteintäkterna minskar för 2009 med 39 miljoner
kronor och med 81 respektive 107 miljoner kronor för åren 2010 och 2011.
Ledningskontoret har med anledning av de ändrade förutsättningarna lagt fram
förslag på åtgärder. Reviderat förslag presenterades för fullmäktige av ekonomidirektör Göran Gyllenkrok. I korthet går förslaget ut på att samförståndslösningar
ska sökas av prioriteringar. Arbetsutskottet ska tillsammans med koncernledningen ta fram förslag på åtgärder för att långsiktigt stabilisera ekonomin.
Traditionell ramstyrning ska gälla tills vidare. Ekonomi- och personalrapportering
ska ske oftare för att öka medvetenheten om den ekonomiska situationen.
Nämnderna har att besluta om återhållsamhet och restriktioner. För samtliga
tjänster ska gälla att generellt anställningsstopp införs och att central dispensgivning upphör för 2009. Kompensation för de ökade lönekostnaderna 2009
medges i nuläget endast med ca 90 %. Det periodiska fastighetsunderhållet 2009
ska minskas med 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att (med stöd av delegationsbeslut från kommunstyrelsen): 1. Arbetsutskottet får i uppdrag att lägga fram
förslag som långsiktigt bidrar till att stabilisera ekonomin. Det förutsätts att
kommunledningsgruppen deltar aktivt i detta arbete. 2. Tekniska nämnden ska
skyndsamt initiera beslutade ärenden om fastighetsförsäljning. 3. Systemet med
central dispensgivning från anställningsstoppet upphör.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Lena Celion (M) och Hanna
Westerén (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 4 forts.
Yrkande:
• Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP),
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med undantag av att
förslaget om lägre kompensation för ökade lönekostnader 2009 inte skulle
omfatta barn- och utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
•

Eva Nypelius (C) tillstyrkte, med instämmande av Björn Jansson (S), Inger
Harlevi (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Amy Öberg (FP), kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Brittis
Benzlers yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Brittis Benzlers
yrkande. 60 ledamöter röstade ja. 11 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Ett generellt anställningsstopp för 2009 införs.

•

Kompensation för ökade lönekostnader 2009 medges i nuläget med ca 90 %,
vilket motsvarar ca 10 miljoner kronor. I samband med att 2009 års lönerörelse slutförts ska kontroll och uppföljning göras i syfte att bedöma om
ytterligare medel för lönekompensation kan fördelas till nämnderna.

•

Anslaget för periodiskt fastighetsunderhåll minskas med 8 miljoner kronor
2009.

•

Nämnderna ska visa stor återhållsamhet i sin ekonomiska hushållning.

Expedieras:
Alla nämnder
Kommunens revisorer
Ledningskontoret/Kommunal ledning och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 5
Försäljning av fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1. Begäran
om tilläggsanslag
KS2008/622-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 383
- Ledningskontoret 2009-01-15
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, 25

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheterna Knappkorallen 1 och Sjöliljan 1
i Visby ska säljas. Fastigheterna har i enlighet med detaljplan avstyckats från
fastigheten Galgberget 1:4 m.fl. för att möjliggöra byggande av bostäder. Området
är beläget på Norrbackaområdet, väster om Lummelundsväg. Markanvisningsavtal har 2006 upprättats med Riksbyggen AB och AB GotlandsHem och nu har
nämnden presenterat förslag till köpeavtal. Fastigheten Knappkorallen 1 föreslås
bli såld för ca 4,2 miljoner kronor och fastigheten Sjöliljan 1 för ca 3,3 miljoner
kronor. Fastigheterna beräknas tillsammans kunna rymma 140 lägenheter.
Nämnden har inte avsatt medel för de exploateringsåtgärder som åligger
kommunen som huvudman för allmän platsmark inom området. Investeringarna,
som totalt beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor begärs nu i tilläggsanslag.
De avser byggande av gator, vatten- och spillvattenledningar samt pumpstation.
Fullt utbyggt har dock intäkterna täckt de uppkomna kostnaderna. De har även
begärt att kostnader för planering och kartor samt fastighetsbildning, uppskattade
till 285 000 kronor ska täckas genom tilläggsanslag.
Ledningskontoret har i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Dock har de ansett
att inget tilläggsanslag bör beviljas då detta bör vara normala driftskostnader och
därmed ska ingå i tekniska nämndens budget.
Kommunstyrelsen har under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beviljat
finansiellt igångsättningstillstånd för exploateringsåtgärderna.
Jäv:
Jäv anmäldes av Hans Klintbom (C).
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 5 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Fastigheten Gotland Visby Sjöliljan 1 säljs till AB GotlandsHem för
3 255 000 kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av
upprättat förslag till köpekontrakt.

•

Fastigheten Gotland Visby Knappkorallen 1 säljs till Riksbyggen ekonomisk
förening för 4 194 000 kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som
framgår av upprättat förslag till köpekontrakt

•

För exploateringsinvesteringar beviljas tekniska nämnden 4 050 000 kronor i
tilläggsanslag. Medel anvisas genom inkomster från köpeskillingen och
tilläggsavgifter.

•

Framställningen om tilläggsanslag på 285 000 kronor avslås.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/Kommunal ledning och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 6
Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning
(s.k. Framtidsutredningen)
KS2003/0103-90
- (Kommunstyrelsen 2007-12-11, § 374)
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-13, § 13
- Pensionärsrådet 2008-04-21
- Socialnämnden 2008-04-23, § 37
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-06-09, § 200
- Ledningskontoret 2008-12-17 (reviderat 2009-01-13)
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 14

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret i samråd med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utrett sjukvårdens åtagande och inriktning; den s.k.
Framtidsutredningen. Arbetet som genomfördes 2003 till 2007 har utmynnat i att
de genom sin styrgrupp har överlämnat en utredning omfattande nio rapporter,
som i sin tur återfinns i en sammanfattning. Framtidsutredningen gick sedan ut på
remiss till berörda förvaltningar. Efter analys och förtydliganden har ledningskontoret lämnat förslag och rekommendationer på åtgärder.
Kommunstyrelsen har efter viss komplettering tillstyrkt ledningskontoret förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (V) och Torgny Lihnell (MP).
Yrkande:
• Björn Jansson (S) tillstyrkte i huvudsak kommunstyrelsens förslag men
yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att förvaltningen av
hemsjukvården skulle åvila socialnämnden.
•

Per-Olof Jacobsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Margareta
Persson (M) och Mats-Ola Rödén (FP), kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 6 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i
uppdrag att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp för hemsjukvård.
Styrgruppen har att under ett år att utveckla och verkställa en hemsjukvård för
äldre och funktionshindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose
brukarens behov. Målet ska vara en sammanhållen hemvård med ett formaliserat samarbete i team mellan berörd personal inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård.

•

Bostadsanpassningen överförs till socialnämnden. Socialnämnden och
tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan om genomförandet av
överföringen.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden dels utveckla samarbetet med Stockholmsregionen i enlighet med
utredningens rekommendation, dels utveckla ledning, styrning och organisatoriska förutsättningar på den politiska nivån för att förbättra beställning,
uppföljning och kontroll av specialistsjukvården på fastlandet.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga
resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter.
Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla
hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden utreda frågan om att överföra
skolläkarfunktionen från barn- och utbildningsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 7
Avgifter för felparkering: ändring
KS2008/490-51
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 280
- Ledningskontoret 2008-11-25
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 296

Förslag om ändring av avgiften för felparkering har kommit från tekniska
nämnden för fastställelse i kommunfullmäktige. De har föreslagit att avgifterna,
som senast ändrades vid ingången av 2006, ska sättas till mellan 400 och 1 000
kronor mot idag 350 till 800 kronor. Lägsta avgift får av kommunerna sättas till
75 kronor och en högsta till 1 000 kronor enligt ”Förordningen om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128). Motivet till höjning av avgifterna är en förbättrad efterlevnad av gällande trafikföreskrifter samt en ökad tillgänglighet av befintliga
parkeringsplatser.
Ledningskontoret har tillstyrkt tekniska nämndens förslag och föreslår att
avgifterna ska börja gälla från och med 2009-03-01.
Kommunstyrelsen har föreslagit att tekniska nämndens förslag följs.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Avgifterna för felparkering höjs enligt tekniska nämndens förslag från och
med 1 mars 2009.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/Kommunal ledning och styrning
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 8
Ändring av renhållningstaxan
KS2008/589-45
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 384
- Ledningskontoret 2009-01-05
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 5

Tekniska nämnden har lämnat förslag på reviderad renhållningstaxa att gälla från
och med 1 april 2009. Den föreslår bl.a. att grundavgift införs för hushåll med
befrielse från sophämtning med 488 kronor (390 kr utan moms) och att en
administrativ avgift införs med 120 kronor för ansökan om uppehåll i abonnemang och s.k. ödeanmälda fastigheter. Möjlighet att köpa en s.k. betalsäck för
83 kr (66 kr utan moms) införs. I detta ingår hämtning och omhändertagande av
avfallet.
Ledningskontoret har ingående kommenterat förslaget. Sammanfattningsvis
föreslås att ett förtydligande görs vad avser grundavgift för befrielse från
hämtning. Denna förslås ändras till ”befrielse endast för hämtning av kärl- och
säckavfall”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets preciseringar beaktas och att
förslaget till ändring av renhållningstaxan antas. Arbetsutskottet har framfört
synpunkter om att ett förtydligande bör göras av avsnittet 2.3.3 Betalsäck.
Anförande:
Anförande hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Med den av ledningskontoret förslagna preciseringen av förutsättningen för
grundavgift (till ”befrielse endast för hämtning av kärl- och säckavfall”) antas
tekniska nämndens förslag till ändring av renhållningstaxan att gälla från och
med 1 april 2009.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 9
Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (Torghandelstaxa)
KS2008/489-31
- Tekniska nämnden 2008-10-22, § 281
- Ledningskontoret 2008-11-21
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 4

Tekniska nämnden har föreslagit ändringar i taxan för upplåtelse av offentlig plats
den s.k. torghandelstaxan. Ändringarna föreslås gälla från och med 1 april 2009.
De flesta avgifterna har fått en smärre höjning främst beroende på att dessa inte
har ändrats sedan 2006. Även en del giltighetstider har ändrats. Några nya typer
av upplåtelser har tillkommit. Bl.a. regleras avgift numera för skyltställ med 700
kronor per ställ och år. Ansökan för skylift har tillkommit och kostar 500 kronor
för 2 dagar. För filminspelningar uttas ingen avgift enligt taxeförslaget.
Anm: Kommunfullmäktige har tidigare (2008-10-27, § 117) beslutat om ändrade avgifter
och tider för kommunens torgplatser.

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag ska fastställas.
Kommunstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
•

De av tekniska nämnden föreslagna ändringarna av taxan för upplåtelse av
offentlig plats fastställs att gälla från och med 1 april 2009.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 10
Borgen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
- Ledningskontoret 2008-12-17
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 21

Ledningskontoret har föreslagit att borgensramen för det kommunala bolaget
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB ska höjas, från 100 miljoner kronor
till 130 miljoner kronor. Detta sker på så sätt att kommunen (genom kommunstyrelsen) tecknar borgen för bolagets lån. Syftet är att bolaget ska kunna förvärva
de lösa inventarierna i kongresshallen. Inventarierna är värderade till 25 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Inom en total låneram på 130 miljoner kronor bemyndigas kommunstyrelsen
teckna borgen såsom för egen skuld för lån som Wisby Strand Congress &
Event Gotland AB upptar.

•

Kommunstyrelsen bemyndigas genomföra överlåtelsen av inventarierna och
med den hörande frågor.

•

Kommunstyrelsens ordförande får, eller vid förfall för denne förste vice
ordförande, i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen för lån som
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB upptar inom låneramen
130 miljoner kronor.

Expedieras:
Ledningskontoret Kommunal ledning och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 11
Inrättande av kommunalt stipendium vid Högskolan på Gotland
KS2006/0282-68
- (Kommunfullmäktige 2006-04-04, § 50)
- Ledningskontoret 2008-12-09
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 20

Efter förslag i en motion (2005-11-28) inlämnad av Bror Lindahl (FP) gav
kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på Gotland. Förslaget i
motionen gick ut på, att genom ett stipendium för högskolans studenter, skulle
dessa stimuleras att innovativt bidra till kommunens utveckling.
Ledningskontoret har föreslagit att ett kommunalt stipendium ska inrättas och
årligen utdelas till en studerande på Högskolan på Gotland samt att summan ska
var 8 000 kronor. Kriterium för erhållande av stipendiet ska vara ”värdefullt
arbete som har betydelse för Gotland eller Östersjöområdet”. Under utarbetande
av förslaget har kontoret varit i kontakt med Uppsala kommun, som är en av få
kommuner som har stipendier för högskolor (i detta fall Uppsala universitet). De
har även studerat hur Länsstyrelsens på Gotland mentorskapsstipendium för
Högskolan på Gotland är utformat. Synpunkter har även inhämtats från
Högskolan på Gotland.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets förslag ska tillstyrkas.
Anförande:
Anförande hölls av Bror Lindahl (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Ett kommunalt stipendium på 8 000 kronor inrättas fr.o.m. läsåret 2008/2009,
varvid följande ska gälla:
Stipendiet ska utgå till den som under kalenderåret eller föregående läsår studerat
vid Campus Högskolan på Gotland och som i samband därmed har genomfört ett
värdefullt arbete som har betydelse för Gotland eller Östersjöområdet. Eftersom
Gotlands kommun har det regionala utvecklingsansvaret kan arbetet även gälla
verksamheter som ligger utanför koncernen Gotlands kommun.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 11 forts.
Envar kan nominera lämplig kandidat till stipendiet. Sista nomineringsdag
är 1 oktober. Nominering lämnas till ledningskontoret, Gotlands kommun
och till Högskolan på Gotland. Uppsatsen eller examensarbetet ska skickas
digitalt. Stipendienämnden vid högskolan bereder ansökningarna och
föreslår stipendiat. Beslut om innehavare av stipendiet fattas av regiondirektören i Gotlands kommun.
Stipendiet delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde under november
eller december månad.
Expedieras:
Ledningskontoret/Regiondirektörens resurs

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 12
Motion. Närvård Gotland
KS2007/0422-90
- Motion 2007-10-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-02-11 § 142
- Ledningskontoret 2008-11-24
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 15

I en motion har Carina Lindberg m.fl. (V) föreslagit att en modell för att stärka
tillgängligheten och vårdkedjan på Gotland ska införas. Målet ska vara en
likvärdig och jämställd hälso- och sjukvård och kallas Närvård Gotland. För att
möjliggöra detta föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ges specificerade
uppdrag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog i februari 2008 att motionen skulle avslås.
Nämnden har i sitt svar givit en bakgrund till nuvarande ersättningssystem och i
övrigt kommenterat motionens förslag. De har sammanfattningsvis i 5 punkter
förklarat sitt avslag på motionen.
1. Framtidsutredningen har presenterat ett förslag till närvårdsmodell.
2. Den nuvarande ersättningsmodellen från hösten 2007 får verka innan nya
förändringar föreslås.
3. Det pågår ett intensivt arbete med att få en budget i balans.
4. Man arbetar redan med de flesta av de föreslagna uppdragen.
5. Kommunfullmäktige har beslutat om ett vårdval och införande av auktorisation.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande och den pågående beredningen av Framtidsutredningen (Se Kf § 6).
Detta har även blivit kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Lena Celion (M).
Yrkande:
• Carina Lindberg (V) yrkade bifall till motionen.
•

Gustaf Hoffstedt (M) tillstyrkte, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (C),
kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 12 forts.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Lindbergs
yrkande om bifall till motionen och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag
vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och behandlingen av Framtidsutredningens förslag anses motionen besvarad.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 13
Motion. Lokal för kontakt med allmänheten
KS2007/011-10
- Motion 2007-03-19
- Ledningskontoret 2008-11-19
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 303

Björn Jansson (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
lämnat in en motion om att en fast lokal ska anvisas där allmänheten kan besöka
de politiska partierna. ”Tanken är sedan att varje parti kan organisera och ha sin
egen tid för bemanning av lokalen”. Motivet är att vara ett forum för det öppna
samtalet – ett slags Demokratikontor – och öka tillgängligheten för medborgarna
att träffa företrädare för olika politiska partier.
Ledningskontoret har föreslagit att de politiska partierna själva bör anordna och
hålla sådana möten och har hänvisat till de möjligheter som kommer att finnas
efter kommunens flytt till Visborgs slätt.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (C).
Yrkande:
• Lilian Virgin (S) yrkade, med instämmande av Hanna Westerén (S), att
motionen bifalls.
•

Lena Celion (M) tillstyrkte, med instämmande av Inger Harlevi (M),
kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lilian Virgins
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Lilian Virgins
yrkande. 47 ledamöter röstade ja. 24 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Således hade kommunfullmäktige beslutat att
kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras: Ledningskontoret/Regiondirektörens resurs
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 14
Motion. Åtgärder för att underlätta hanteringen av bygglov
KS2008/0303-14
- Motion 2008-06-18
- Byggnadsnämnden 2008-10-29, § 195
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 304

Bo Björkman (S) har i en motion förslagit att byggnadsnämnden skyndsamt ska
vidta åtgärder för att underlätta och påskynda hanteringen av bygglov för de
gotländska företagen.
Byggnadsnämnden har i sitt svar redogjort för de initiativ som tagits för att
underlätta bygglovshanteringen. Den har förslagit att ytterligare åtgärder får
avvaktas för att först få se resultatet av det pågående förändringsarbetet. Vidtagna
åtgärder har bl.a. varit att genomföra servicegarantier. En verksamhetsutvecklare
har projektanställts för att driva utvecklingsfrågor. En hopslagning av bygglovoch tillsynsverksamheten har genomförts.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens yttrande.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

23

PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 15
Motion. Cykelväg på Fårö
KS2008/0400-51
- Motion 2008-09-15
- Ledningskontoret 2008-11-21
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 305

Elisabeth Kalström (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska föra
diskussion med Vägverket om att anlägga en cykelväg på Fårö.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att frågan ska
behandlas i arbetet med den kommande regionala infrastrukturplanen. Utvecklandet av cykelturismen har formulerats som ett mål av riksdagen och återfinns
även i det regionala utvecklingsprogrammet. Där är det formulerat som ett mål att
cykelåkandet ska öka med 30 % under en femårsperiod. I den nuvarande planen
för infrastruktur finns cykelväg på Fårö uppsatt för åren 2014-2015. Den nya
planen kommer att gälla för perioden 2010-2021.
Anföranden:
Anföranden hölls av Majvor Östergren (S) och Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls såtillvida att frågan om en cykelväg på Fårö ska behandlas i
arbetet med den regionala infrastrukturplanen.

Expedieras:
Ledningskontoret/Avdelningen för regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 16
Medborgarförslag. Baggerusning i Visby innerstad
KS2008/0156-74
- Medborgarförslag (inkom 2008-04-09)
- Ledningskontoret 2008-11-27
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 16

I ett medborgarförslag har Markus Gunnarsson föreslagit att kommunen ska ta
initiativ till ett evenemang med baggerusning genom Visby innerstad för vuxna
och eventuellt en barnvariant med killingar. Förslagsställaren gör en jämförelse
med den i spanska Pamplona förekommande tjurrusningen.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås främst med
hänvisning till gällande djurskydd.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret/Avdelningen för regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 17
Medborgarförslag. Korrigera fördelningen av ledamöter i nämnderna
KS2008/343-00
- Medborgarförslag (inkom 2008-08-15)
- Ledningskontoret 2008-10-29
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 17

I ett medborgarförslag har Hans Svensson föreslagit att fördelningen av ledamöterna i de kommunala nämnderna ska korrigeras. Han har motiverat detta med
att fördelningen markant avviker från den valda fullmäktigeförsamlingens
sammansättning.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås. Kontoret har
granskat den gjorda mandatfördelningen och redogör även för valsystemets
konstruktion med fördelning av mandat och de konsekvenser en valsamverkan
kan få. Denna sålunda bildade politiska majoritet får även en avspegling i de olika
nämnderna.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 18
Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
- Mats Söderbergs (S) avsägelse 2009-01-08
- Oskar Frankes (M) avsägelse 2009-02-12

Oskar Franke (M) har anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige p.g.a. tidsbrist.
Mats Söderberg (S) har anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige p.g.a. avflyttning från Gotland.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Oskar Franke (M) och Mats Söderberg (S) befrias från sina uppdrag som
ledamot respektive ersättare i kommunfullmäktige.

•

Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse ny ledamot och
ny ersättare i kommunfullmäktige.

Expedieras:
Oskar Franke
Mats Söderberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 19
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ledamot

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i tekniska nämnden efter avlidne
Evert Bäckström (S).
Kommunfullmäktiges val
•

Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Anette Medbom (S), Alva Prästgården 510, 623 46 Hemse

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Anette Medbom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 20
Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i folkhögskolestyrelsen efter avlidne
Erik Folkarve (C).
Kommunfullmäktiges val
•

Till ny ersättare i folkhögskolestyrelsen t.o.m. 2010-12-31 utses:
Börje Nordh (C), Grötlingbo Uddvide 192, 623 38 Havdhem
att inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen i ordningen efter Carin
Jakobsson.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Folkhögskolestyrelsen
Börje Nordh

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 21
Fyllnadsval. När Sparbank. Huvudman

Kommunfullmäktige har att utse ny huvudman i När Sparbank efter avlidne Erik
Folkarve (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Val av ny huvudman i När Sparbank till årsstämman 2011 bordläggs till nästa
sammanträde.

Expedieras:
När Sparbank

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 22
Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot. Ersättare
- Oskar Franke 2009-02-12

Oskar Franke (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden p.g.a. tidsbrist.
Kommunfullmäktiges val
•

Oskar Franke (M) befrias från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

•

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Stefan Wramner (M), Birgers gränd 4, 621 56 Visby (tidigare ersättare).

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Simon Härenstam (M), Korgmakargatan 17, 621 53 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen i ordningen efter Gunnel
Pott (M).

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Oskar Franke
Stefan Wramner
Simon Härenstam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 23
Fyllnadsval. Kultur- och fritidsnämnden. Ersättare
- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden p.g.a. avflyttning från Gotland.
Kommunfullmäktiges val
•

Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
•

Carl-Fredrik Matthing (M), Talluddskviar 22 G, 621 41 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter
Joakim Wässmar.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Magnus Wahlund
Carl-Fredrik Matthing

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 24
Fyllnadsval. Gotlands Stuveri AB. Ersättare för ombud vid
bolagsstämmor
- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare för ombud till
bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB t.o.m. bolagsstämman 2011 p. g. a.
avflyttning från Gotland.
Kommunfullmäktiges val
•

Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som ersättare för ombud till
bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB.

•

Till ny ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Stuveri AB
t.o.m. bolagsstämman 2011 utses:
Magnus Jönsson (M), Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Gotlands Stuveri AB
Magnus Wahlund
Magnus Jönsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 25
Fyllnadsval. Gotlands Teaterförening. Lekmannarevisor
- Magnus Wahlund (M) 2009-02-15

Magnus Wahlund (M) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor för Gotlands
Teaterförening.
Kommunfullmäktiges val
•

Magnus Wahlund (M) befrias från uppdraget som lekmannarevisor för
Gotlands Teaterförening.
• Till ny lekmannarevisor för Gotlands Turistförening för 2009 utses:
Magnus Jönsson (M), Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras:
Gotlands Teaterförening
Magnus Wahlund
Magnus Jönsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Kf § 26
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
• Christer Wennströms medborgarförslag om anläggande av ”hårdgjord
promenadväg” vid sidan av Strandvägen i Ljugarn.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 25
• Christer Wennströms medborgarförslag om uppsättning av vägbelysning utmed
Strandvägen i Ljugarn.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 24
• Christer Wennströms medborgarförslag om anordnande av en
återvinningscentral för Ardre och omkringliggande socknar.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 26
• Jane Martells medborgarförslag om att det anordnas ett övergångsställe på
Vibblegatan i höjd med Tvinnaregatan.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 23
• Solveig Malmströms medborgarförslag om att utreda möjligheten att bygga
handikappanpassade bostäder vid Asarve i Hemse.
• Beslut i kommunstyrelsen 2008-12-09, § 306
• Inga-Maj Nymans medborgarförslag om en kvalitetsinriktad vård och omsorg.
• Beslut i socialnämnden 2008-12-10, § 148
• Tord Torssons medborgarförslag om utökning av kollektivtrafikens linje 11 till
att omfatta även Barlingbo.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 379
• Hans Svenssons medborgarförslag om att anpassa tidtabellen för stadstrafikens
linje 1 så man kan ansluta till innerstadsbussen vid Östercentrum.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 378
• Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att ta bort höga och oframkomliga
trottoarkanter för att underlätta för cyklister.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 22
• Hans Svenssons medborgarförslag om att förbättra passageöversikten vid norra
övergången på Skarphäll.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 364
• Rolf Hallgrens medborgarförslag om att anställa ungdomar för att rensa ogräs i
Visby.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 365
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 26 forts.
• Lennart Andermos medborgarförslag om att måla/renovera väderkvarnarna på
Hällarna i Visby
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 26
• Roland Strömbecks medborgarförslag om att anlägga en cykel-/gångväg mellan
södra Terra Nova och cykelväg mot Tofta eller åtminstone fram till Visborgs
slätt.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 372
• Sylve Klinths medborgarförslag om att förbättra framkomligheten på
Skarphällsgatan i Visby genom bl.a. rondeller.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 370
• Ola Olssons medborgarförslag om att placera papperskorgar runt Rävhagen,
Östra Vi samt A 7-fältet.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 373
• Ola Olssons medborgarförslag om att anlägga en kombinerad cykel- och
gångväg på Västra Törnekvior.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 371
• Hans Svenssons medborgarförslag 2008-09-22 om att hålla ”Holmen”/hamnar
åretruntöppna. (Inkom 2008-09-23)
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 375
• Ingela Westfält-Uddins medborgarförslag om att anlägga en fontän eller
liknande samt sittplatser utanför Österport för att skapa ett ”Östertorg”.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 369
• Ingela Westfält-Uddins medborgarförslag om vägbelysning mellan
återvinningscentralen vid värmekraftverket och Yttre Furulund.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 368
• Lars Ragnars medborgarförslag om att lära av den behandlingsmodell som
tagits fram på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
• Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-12-22, § 265
• Lennart Andermos medborgarförlag om att anlägga cykelväg på sträckan
”södra rondellen” till P18.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 366
• Lars Fribergs medborgarförslag om hastighetsbegräsning för Visby, Visby
innerstad och Visbyleden.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 27
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 26 forts.
• Jill Bergströms medborgarförslag om inhägnade rastgårdar för hundar.
• Beslut i tekniska nämnden 2008-12-17, § 367
• Karin Samuelssons medborgarförslag om att inrätta miljöstationer i alla
bostadsområden.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 7
• Christina Sundahls medborgarförslag om att plana ut och asfaltera om
parkeringsplatsen vid Åhléns.
• Beslut i tekniska nämnden 2009-01-28, § 28
Kommunfullmäktiges beslut
•

Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs
till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 27
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Siv Anderssons medborgarförslag om terapilokal för äldre i
Roma.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2008/590-83
2008-12-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Agneta Bergströms medborgarförlag om allmänt förbud mot
fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning.

KS 2008/605-00
2008-12-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Ola Pettersons medborgarförslag om att kommunfullmäktige får KS 2008/611-43
möjlighet att ta ställning i frågan om Nordkalks och SMA:s
2008-12-23
planerade nya brott i Ojnareskogen samt eventuellt kommande
nya täktansökningar.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Gunilla Schentz´ medborgarförslag om att anordna en galleria i
Flextronics lokaler.

KS 2008/0612-14
2008-12-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
Kristina Erikssons medborgarförslag om att anlägga s.k.
vägbulor på Norra Kyrkogatan och Odalgatan.

KS 2009/1-51
2009-01-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Eva Forséns medborgarförslag om införande av nya
parkeringskort i stället för parkeringsautomater.

KS 2009/6-57
2009-01-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Mattias Niklassons medborgarförslag om tillgång till tandvård
dygnet runt.

KS 2009/8-95
2009-01-13

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Peter d´Agnans medborgarförslag om att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att utreda hur medeltida hamn och fiskelägen påverkas
av exploatering av gotlandskusten.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2009-02-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 28
Interpellation. Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen
KS 2008/593-04

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av
Brittis Benzler (V) om Gotlands kommuns kostnader för kongresshallen. Brittis
Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
också av Inger Harlevi (M).
Interpellation 2008-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 29
Interpellation. Skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts
kommunstyrelsen 2005
KS 2008/595-76

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av Björn
Jansson (S) om en skrivelse gällande Gotlandsmusiken som tillställts
kommunstyrelsen 2005. Björn Jansson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Inger Harlevi (M) och Stefaan De
Maecker (MP).
Interpellation 2008-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 30
Interpellation. Om facklig samverkan
KS 2008/594-02

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av Björn
Jansson (S) om facklig samverkan. Björn Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Amy Öberg (FP).
Interpellation 2008-12-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 31
Frågor
•

Bodil Rosengren (V) fick tillstånd att ställa en fråga om kommunstyrelsens
ordförande har tagit några initiativ på grund av de kraftigt höjda priserna på
färjetrafikens (Destination Gotlands) helgturer. Frågan besvarades av Eva
Nypelius (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 32
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Bror Lindahl (FP)
Motion om att skyndsamt utreda behovet av trygghetsbostäder för
äldre.

KS 2009/841-83

Brittis Benzler m.fl. (V)
Motion om att ge socialt bistånd till fritidsaktiviteter för barn i
fattiga och/eller socialt utslagna familjer.

KS 2009/83-85

Stefaan De Maecker (MP), Björn Jansson (S) och Brittis
Benzler (V)
Motion om att Gotlands kommun inrättar ett kulturråd.

KS 2009/84-76

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 33
Interpellationer; nya
•

Janica Sörestedt (S) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) ställa interpellation om kvalitet och tillgång till
platser m.m. inom barnomsorgen. (KS 2009/85-88)

•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) ställa interpellation om konsekvenserna för skolan
och förskolan i och med övergången till centralt ägda datorer. (KS 2009/86-00)

Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 34
Information: Öppnande av Studentallén
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 370

Tekniska nämndens beslut efter kommunfullmäktiges rekommendation om att
öppna Studentallén under en försöksperiod på 6 månader för nyttotrafik.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-02-23

Omröstning § 4

Ärende: Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
NEJ: Brittis Benzlers (V) avslagsyrkande.

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Sonia Landin (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Janica Sörestedt (S)
Ursula Jacobsson (C)
Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Per-Erik Andh (S)
Anna Enström (S)
Lilian Virgin (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Curt Broberg (C)
Lars Holm (M)
Jari Karivainio (M)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C)
Åsa Larsson (C)
Göran Örtbrant (M)
Sven Larsson (M)
Tommy Gardell (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)

Följande röstade ja: forts.
Arvid Mickelåker (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M)
Eleonore Hemström (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Anne Ståhl Mousa(S)
Karl-Johan Boberg (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Andreas Persson (S)
Bror Lindahl (FP)
Gunnar Tinge (FP)
Yngve Andersson (KD)
Lena Simonson (M)
Eva Lindström (M)
Maria Björkman (S)
Amy Öberg (FP)
Lilian Edwards (M), ordförande
Följande röstade nej:
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Andersson (V)
Bodil Rosengren (V)
Torgny Lihnell (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Therese Mangard (V)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-02-23

Omröstning § 13

Ärende: Lokal för kontakt med allmänheten. Motion
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag.
NEJ: Lilian Virgins (S) avslagsyrkande.

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Barbro Ronsten (C)
Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Curt Broberg (C)
Lars Holm (M)
Jari Karivainio (M)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C)
Anne-Marie Richardson (C)
Göran Örtbrant (M)
Sven Larsson (M)
Britt-Marie Olsson (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Karl-Johan Boberg (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Andersson (V)
Bodil Rosengren (V)
Bror Lindahl (FP)
Gunnar Tinge (FP)

Följande röstade ja: forts.
Rut Smeds (KD)
Lena Simonson (M)
Eva Lindström (M)
T orgny Lihnell (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Amy Öberg (FP)
Therese Mangard (V)
Lilian Edwards (M), ordförande
Följande röstade nej:
Sonia Landin (S)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Janica Sörestedt (S)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Per-Erik Andh (S)
Anna Enström (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (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)
Anne Ståhl Mousa(S)
Andreas Persson (S)
Maria Björkman (S)

Bilaga § 28

INTERPELLATIONSSVAR
2009-02-23

Interpellation om kommunens kostnader för kongresshallen
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor om kommunens kostnader för kongresshallen.
1.

Vad blev den slutgiltiga kostnaden för bygget av kongresshallen,
inklusive rivningen av den byggnad som stod där tidigare?

2.

Hur mycket pengar fick kommunen skjuta till för att täcka
underskottet i driften 2008?

3.

Hur mycket beräknas kommunen behöva skjuta till 2009?

4.

Har det kommunala bolaget som nu äger kongresshallen, fått något
ekonomiskt tillskott från industrihusbolaget?

5.

På vilka villkor hyr/disponerar kommunen själv lokaler i
kongresshallen, med tanke det stora driftsbidrag kommunen lämnar? Har
man samma villkor som andra, rabatter, ett antal kostnadsfria
dagar/timmar per år, eller hur ser rabatten ut?

6.

När beräknas en slutredovisning av bygget kunna presenteras för
kommunfullmäktige?

Mina svar:
1. Den slutliga utgiften för kongressshallen inkl rivning uppgick till 192,5
mkr. Investeringsbidrag från EU och Nutek har erhållits med 75,4 mkr.
2. Det kommunala driftbidraget för 2008 uppgick till 3,5 mkr, i budget hade
avsatts 4,5 mkr.
3. I kommunens budget har upptagits 6,9 mkr i driftbidrag för 2009. Revidering av kalkylen, bl.a.med hänsyn till räntekostnad och fastighetsskatt,
pekar på ett driftbidrag på ca 5,9 mkr för 2009.
4. Nej, inget tillskott har tillförts från GIHAB.
5. Inga särskilda rabatter, kommunen betalar marknadsmässig hyra för
lokalerna.
6, Slutredovisning beräknas ske under våren 2009.
Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 29

INTERPELLATIONSSVAR
2009-02-23

Interpellation om en skrivelse gällande GotlandsMusiken
som tillställts kommunstyrelsen 2005
Ledamoten Björn Jansson (S) har i en interpellation till mig frågat vad som
hänt med en skrivelse som företrädare för GotlandsMusiken skickat med
begäran om fastställelse av nya verksamhetsmål för stiftelsen.
Svar:
Skrivelsen, daterad 19 december 2005, innehöll förslag på sex mål som
beskrev uppdraget för musikstiftelsen och som skulle fastställas av
kommunfullmäktige. Framställningen remitterades som sig bör till kultur- och
fritidsnämnden (KFN), eftersom de kommunala bidragen till stiftelsen anslås
via KFN:s budget. KFN begärde ytterligare remisstid, vilket beviljades. Vad
som därefter hänt med GotlandsMusiken är väl bekant.
Mot bakgrund av stiftelsens ekonomiska situation och den utredning som
tillsattes har det inte ansetts rimligt att behandla målen för verksamheten
eftersom de ska vara förenade med det ekonomiska bidraget från kommunen.
Mitt svar är således att stiftelsens förslag till mål, eller anslagsdirektiv, om
man så vill, kommer att behandlas i samband med att frågan om en permanent
lösning av den ekonomiska situationen för stiftelsen avgörs.
Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 30

INTERPELLATIONSSVAR
2009-02-23

Interpellation om facklig samverkan
Björn Jansson (S) har i en interpellation till mig ställt två frågor om facklig
samverkan.

Bakgrund
Samverkansavtal
Utvecklingen under 1980-talet medförde ett växande behov av nya former för
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nya principer för organisation
och ledning av verksamhet ställde nya krav på ett smidigt samarbete mellan
parterna. Det fanns behov av att på ett bättre sätt involvera den enskilde
medarbetaren och de fackliga organisationerna i en samverkan i verksamheterna. Medbestämmande och arbetsmiljö måste bli naturliga delar i den
dagliga verksamheten. Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen utgör den
rättsliga grunden för samverkanssystemet.
Samverkan i Gotlands kommun
Gotlands kommun tecknade 1993 ett samverkansavtal med de fackliga
organisationerna. Som grund i avtalet ligger de centrala parternas synsätt på
samverkan. Syftet med ett samverkansavtal är att garantera medarbetaren
information, diskussion och delaktighet inför beslut i aktuella personal- och
verksamhetsfrågor. Samverkanssystemet har tre nivåer; individen i samverkan,
arbetsplatsträffen och samverkansgrupp.
Synpunkter på nyttjande av samverkansavtalet framfördes av de fackliga
organisationerna 2001 och i samarbete mellan kommunen och de fackliga
organisationerna planerades och genomfördes ett utbildningspaket, som innehöll
avtalet och metoder för ett bra samverkansarbete under 2002-2003. Drygt 1000
personer från olika samverkansgrupper i kommunen deltog. Utbildningen nådde
inte alla samverkansgrupper men när den var slutförd gavs uppdraget till
förvaltningarna att på egen hand gå vidare i arbetet med att stärka samverkansarbetet.
Nytt samverkansavtal
De centrala parterna tecknade 2005 ett nytt samverkansavtal, FAS 05, som står
för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan och som skall bidra till: Verksamhet
och arbetsliv i utveckling. Avtalet rättsliga grund är förutom medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen också lagen om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen, lagen om likabehandling samt EU:s ramavtal och ramprogram.
Grunden i avtalet är att ytterligare tydliggöra medarbetarens rätt till insyn och
delaktighet, men även hälso- och likabehandlingsperspektivet lyfts fram som
faktorer som påverkar verksamheternas utveckling och medarbetarnas
upplevelser av ett bra arbetsliv.

Arbetet med ett lokalt samverkansavtal
Ett arbete pågår mellan kommunen och de fackliga organisationerna för att ta
fram ett nytt lokalt samverkansavtal. Det är nu inne i ett slutskede. Målet är att
under första kvartalet 2009 teckna ett sådant. Därefter vidtar implementeringen.
Fråga:
”Vilken bild av facklig samverkan inom Gotlands kommun har kommunstyrelsens ordförande?”
Mitt svar:
Bilden är att samverkan i stort sätt fungerar bra i Gotlands kommun, men
naturligtvis kan alltid förbättringar ske. Kommunen är stor och förvaltningarna
många och av olika storlek och behovet av samverkan kan också skilja sig åt.
Samverkansarbetet är organiserat på olika sätt beroende på förvaltningens
storlek. Ju större förvaltning dess fler nivåer för samverkansarbetet finns. Visst
kan det finnas brister i den formella hanteringen, men fler nivåer möjliggör
också för fler medarbetare att göra sin röst hörd, få information samt påverka. I
medarbetarenkäten uttrycker medarbetarna att de har goda möjligheter till
påverkan av sin egen arbetssituation och det måste ändå vara målet med
samverkan.
Fråga:
”Om det finns brister vad tänker kommunstyrelsens ordförande vidta för
åtgärder?”
Svar:
Förhoppningen är att ett nytt lokalt samverkansavtal i kommunen kommer att
vitalisera samverkansarbetet och tydliggöra vad som gäller och på vilka nivåer
samverkan skall ske. Det är viktigt att åter framhålla samverkansavtalets tre
byggstenar: medarbetaren, arbetsplatsträffen och slutligen samverkansgrupp och
att det är utifrån dessa samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren sker.
Ett nytt avtal kommer att kräva stora insatser för att implementeras. Det som
också påpekats under arbetet med det nya avtalet är att implementeringen måste
genomföras mer verksamhetsnära för att det skall kunna bli varje chefs och
medarbetares egendom för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.

Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

