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Mona Magnusson (S)

§§ 73-78, för Brittis Benzler)

(för Claes-Göran Nilsson)
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Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-17.05, §§ 58-71)
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Anna Wickström (S)
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Ivan Anderzon (M)
Lena Simonson (M)
Andreas Persson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Andersson (V)
Bodil Rosengren (V)
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Sven Bosarfve (FP) (kl. 13.00-16.45, §§ 58-66)
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§§ 58-70)
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Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R. Johansson (V)
Amy Öberg (FP)
Therese Mangard (V)
Icke tjänstgörande ersättare:
Åke Kahlbom (C)
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Kf § 58
Muntlig information om världsmusikdagarna på Gotland i september
2009 samt information om kommunfullmäktiges representationsuppdrag 2008-2009

Världsmusikdagarna

Ramon Anthin, konstnärlig ledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum,
presenterade världsmusikdagarna (World Music Days) som kommer att äga rum i
Visby, 24-27 september 2009. Detta evenemang delas med Växjö (28-30
september) och Göteborg (1-4 oktober). Bakom arrangemanget står ISCM
(International Society for Contemporary Music) som är en sammanslutning för
nutida musik bestående av ca 50 olika länder. Världsmusikdagarna är samtidigt
deras årliga generalförsamling och det beräknas komma ca 100 delegater plus
respektive. Därtill kommer hundratals musiker och sångare. Över 400 verk har
skickats in, med fokus på nyskapad musik och ljudkonst, varav 110 har valts ut
och kommer att uppföras under världsmusikdagarna. I programmet kommer det
att finnas stora orkesterverk, kammarmusik, elektroakustisk musik och ljudkonst.
Festivalen är ett samarbete mellan Visby Internationella
Tonsättarcentrum/Gotlands kommun, CoMA/Musik i Syd, OPEN/Kultur i
Väst/Västra Götalandsregionen och med Rikskonserter som samordnare. Kostnad
för hela arrangemanget på de tre platserna beräknas bli ca 20 miljoner kronor.
Gotlands kommun har gått in med 500 000 kronor av den lokala budgeten som är
på 1 250 000 kronor.
Kommunfullmäktiges representationsuppdrag 2008-2009

Ulf Bendelin, evenemangslots i kommunen, informerade om representationsuppdrag inom kommunfullmäktiges tilldelade anslag.
Under 2008 var det 5 olika representationsuppdrag fördelade på ca 900 deltagare
och av budgeten på 500 000 kronor utnyttjades ca 120 000 kronor. Besöken
skedde under perioden april till september med tonvikt på april-maj.
För 2009 har det hittills varit 13 ärenden och över 2 500 personer har deltagit. I år
har det redan reserverats 435 000 kronor av budgetens 500 000 kronor. Sveriges
kommande ordförandeskap i EU har till dags dato inneburit att kommunen
kommer att anordna tre möten och Länsstyrelsen på Gotland 2 möten på ön. Även
i år är de flesta inplanerade mötena i april-maj.
Inga frågor ställdes av kommunfullmäktiges ledamöter.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 59
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Gotlands kommuns förvaltning
2008
- Årsredovisning 2008
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 96
- Gotlands kommuns revisorer 2009-04-16

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 39). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och årsredovisningen har hållits tillgänglig, dels under kontorstid på kommunens ledningskontor, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Vid
behandlingen av ärendet ställdes ingen fråga från allmänheten.
Årsredovisningen presenterades av koncerncontroller Anders Gripne.
Revisorernas rapport föredrogs av Jan Lundgren (S), revisorernas ordförande.
Anföranden:
Ett inledande anförande hölls av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).
Anförande hölls även av Björn Jansson (S), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C),
Gustaf Hoffstedt (M), Stefan Nypelius (C), Hans Klintbom (C), Carina
Lindberg (V) och Anders R. Johansson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

•

Ansvarsfrihet beviljas.

Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller
ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om
ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår. En särskild förteckning
med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2008 har utarbetats.
Denna reviderades på några punkter när ärendet föredrogs.
Expedieras
Anm:
Kommunens revisorer
Jävslistan bifogas det tryckta protokollet
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Ledningskontorets Avdelning för ledning och styrning, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 60
Reviderad investeringsbudget. Tilläggsanslag
KS2009/63-04 och KS2008/214-4
- Ledningskontoret 2009-03-17
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 99

Ledningskontoret har föreslagit att en ny reviderad investeringsbudget ska upprättas för 2009 för att bättre överensstämma med verkligt utfall. Det reviderade
förslaget baserar sig på förvaltningarnas förslag till kompletteringsbudget samt
förändringar i 2009 års investeringsbudget. Inte utnyttjade medel i investeringsbudgeten för 2008 uppgår till 102,6 miljoner kronor (mnkr). Investeringsbudget
samt kompletteringsbudget uppgår i det nya förslaget till 364,4 mnkr (ursprungligen 308,0 mnkr) vilket medför att de finansiella målen kommer att vara svåra att
uppnå. Kontoret anser att investeringsnivåerna framöver måste sänkas för att inte i
framtiden urholka kommunens ekonomi. Kontoret föreslår att omprövning av
budget görs framöver i samband med bokslut och vid delårsbokslut 2 i september.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Till tekniska nämnden omdisponeras följande anslag:
- Från kommunstyrelsen (ledningskontoret): förvaltningslokaler Visborg,
3,3 mnkr.
- Från barn- och utbildningsnämnden: Stenkyrka skola, 5,3 mnkr,
Romaskolan, 2,7 mnkr, Fole skola, 3 mnkr, Fole förskola, 4,5 mnkr, samt
Norrbackaskolan, 1,2 mnkr.
- Från socialnämnden: Kilåkern Slite, 6 mnkr.
- Från hälso- och sjukvårdsnämnden: Folktandvården Korpen, 4,5 mnkr.

•

Till 2010 överförs 10 mnkr av investeringsbudget för Fole skola och 2 mnkr
av investeringsbudget för Folktandvården Korpen.

•

Investeringsbudgeten för VA-verksamheten ska uppgå till 56,2 mnkr 2009.
13 mnkr överförs till 2010.

•

Investeringsbudgeten för hamnverksamheten ska uppgå till 21,6 mnkr för
linjehamnar och 14 mnkr för övriga hamnar. 20 mnkr överförs till 2010.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 60 forts.
•

Tekniska nämnden beviljas 5 mnkr i tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av
Hemse vårdcentrum. Frågan om ev. centralkök på södra Gotland bör beaktas i
samband med projekteringen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget
kapital.

•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag med 4 mnkr för att säkerställa
vattenkvaliteten sedan grundämnet bor upptäckts i vissa vattentäkter avslås.

•

Räddningstjänsten beviljas 1,1 mnkr för investering i utrustning. Medel
anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Expedieras:
Ledningskontoret Avdelningen för ledning och styrning Ekonomi
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Räddningstjänsten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 61
Markanvisningsavtal för kv. Kolgården i Visby
KS2008/615-25
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 355
- Ledningskontoret 2009-02-09
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 70

Tekniska nämnden har upprättat föreslag till markanvisningsavtal för kvarteret
Kolgården i Visby (del av Visby Artilleriet 1:38) med Peab Bostad AB.
Kolgården gränsar till Allégatan och har som granne Riksantikvarieämbetet och
Riksutställningar. Området är ca 2,5 hektar stort och byggrätten säljs för 1 910
kronor per kvadratmeter, sammanlagt 20 437 000 kronor. Lokalgata anläggs av
företaget och övertas sedan av kommunen som anlägger vatten- och avloppsledningar. För uppförande av byggnaderna har företaget att hålla sig till
riktlinjerna – i enlighet med av kommunfullmäktige antagna program – för
miljöanpassat och resurseffektivt byggande samt basutformning av bostäder.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt förslaget och har inget att erinra.
Kommunstyrelsen har föreslagit att markanvisningsavtalet godkänns och att
beslutanderätten i försäljningsärendet delegeras till kommunstyrelsen
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C),
Kommunfullmäktiges beslut
•

Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal för del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:38 godkänns.

•

Till kommunstyrelsen delegeras beslutanderätten i försäljningsärendet.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 62
Ändring av hamntaxan
KS2009/54-55
- Tekniska nämnden 2009-01-28, § 32
- Ledningskontoret 2009-03-10
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 83

Tekniska nämnden har föreslagit ändring av hamntaxan. Taxorna har inte ändrats
sedan 2005 och föreslås nu höjas med i genomsnitt 8 %. Som grundläggande skäl
för höjningen anförs ”ökade kostnader för omhändertagande av fartygsgenererat
avfall och bevakning för att upprätthålla sjöfartsskyddet” enligt internationella
bestämmelser (IPS-code). Gästbåtstaxan föreslås höjas med ca 15 % och är
stigande i förhållande till båtens längd.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och påpekar vikten av en kontinuerlig
översyn av taxorna, i synnerhet de affärsdrivande, för att få full kostnadstäckning.
Höjningen av taxorna beräknas inte få någon effekt på antalet besökande till ön.
Kommunstyrelsen har föreslagit att tekniska nämndens förslag ska bifallas.
Ekonomidirektören föreslog att ändringen av hamntaxan ska gälla från och med
1 juni 2009 vilket gillades av ledamöterna.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag bifalls.

•

Ändringen av hamntaxan ska gälla från och med 1 juni 2009.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Avdelningen för ledning och styrning Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

85

PROTOKOLL
2009-04-27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 63
Ändring av lokala ordningsföreskrifter
KS2009/125-00
- Ledningskontoret 2009-03-02
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 94

Frågan om alkoholförtäringsförbud inom kvarteret Korpen har väckts av nätverket
Tryggare Gotland. Inom området återfinns psykiatriska kliniken och där är även
stora delar av missbruksvården belägen.
Ledningskontoret har upprättat förslag till en sådan reglering och föreslagit
ändring i 13 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun.
Ärendet har dessförinnan varit ute på remiss hos berörda verksamheter som har
ställt sig positiva till en sådan ändring. Särskilt yttrande har inhämtats från
polismyndigheten.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
•

13 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun ska ha
följande lydelse:
Förtäring av alkohol
13 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten
utskänkning därav, förtäras inom följande områden:
Visby
Området som norrifrån begränsas av tänkt linje från strandkanten upp till
Lasarettsgatan - S:t Göransgatan söderut - Norderväg österut - rondellen Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Skolportsgatan Kung Magnus väg söderut - Peder Hardings väg västerut - Söderväg - Sören
Norrbys gata västerut - tänkt linje från Sören Norrbys gata ned till
strandkanten.
Kvarteret Korpen, omgivet av gatorna Norra Hansegatan, Birkagatan,
Tjelvarvägen och Brömsebrovägen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 63 forts.
Slite
Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram
till och med hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.
Hemse
Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till
Storgatan - Ronevägen - Bangårdsgatan, inkluderande området vid
busstationen, - skolgården, inkluderande området runt sim- och ishallen, Norrgatan - Nygatan - Ängsgatan - Hagagatan fram till Fardhemsvägen.
Förtäring av angivna drycker får ej heller ske på kyrkogårdar och begravningsplatser.
Expedieras:
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Folkhälsoenheten
Evenemangslotsen
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 64
Motion. Sommarkurser i svenska i lägre årskurser
KS2008/0072-63
- Motion 2008-02-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28, § 47 och 2009-01-28, Au § 7
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 75

Sven Bosarfve m.fl. (FP) har i en motion föreslagit att det ska hållas
sommarkurser i svenska för de lägre årskurserna.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat ”att avvakta regeringens aviserade
satsning på stöd till läs- och skrivinlärning i grundskolans tidigare år. Kostnader för
sommarskoleverksamhet, i svenska i lägre årskurser, kan då eventuellt finansieras
genom denna satsning”. Nämnden beskriver även pågående insatser i kompetensutveckling för lärare med inriktning mot läs- och skrivundervisning.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med nämndens
beslut.
Anföranden:
Anföranden hölls av Sven Bosarfve (FP), Brittis Benzler (V) och Lena Celion (M).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 65
Motion. Försök med s.k. spetsutbildning
KS2008/0296-64
- Motion 2008-06-18
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-05, § 85 och 2009-02-11, § 3
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 76

I en motion har Solveig Artsman (M) föreslagit att kommunen ska anmäla sitt
intresse av att delta i försöksverksamhet med så kallad spetsutbildning på vissa
gymnasiala utbildningar.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att man i dagsläget avstår från
ansökan om spetsutbildning. I en skrivelse från gymnasiechefen, som nämnden
ställt sig bakom, redogörs för skolans möjligheter till spetsutbildningar. Där
konstateras att språk är det enda ämne som skulle vara aktuellt för en ansökan.
Detta skulle dock kunna innebära en åderlåtning av befintliga lärarresurser i
språkundervisningen för ungdomar i den sedvanliga gymnasieskolan.
Nämnden har dock vid ett senare tillfälle (februari 2009) ställt sig bakom
inlämnad ansökan om spetsutbildning i matematik. Denna har inte bifallits av
Utbildningsdepartementet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Anförande:
Anförande hölls av Bo Björkman (S).
Yrkanden:
• Solveig Artsman (M) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att
motionen skulle bifallas så till vida att barn- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att undersöka möjligheterna att delta vid nästa ansökningsstillfälle
hösten 2009.
•

Harriet Lihnell (MP) yrkade avslag på Solveig Artsmans yrkande.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag, Solveig Artsmans
yrkande och Harriet Lihnells yrkande och förklarade sig anse att Solveig Artsmans
yrkande vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

89

PROTOKOLL
2009-04-27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 65 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls så tillvida att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna att delta vid nästa ansökningsstillfälle hösten 2009.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 66
Motion. Inrättande av kommunalt naturreservat på södra Hällarna
KS2008/0302-71
- Motion 2008-06-18
- Byggnadsnämnden 2008-10-29, § 194
- Ledningskontoret 2009-02-13
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 85

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att ett naturreservat ska
inrättas på södra Hällarna väster om Toftavägen. I motionen anförs att det är unikt
med ett så ”stadsnära och mäktigt naturområde”.
Byggnadsnämnden har hänvisat till kommunstyrelsens beslut om utbyggnadsstrategi för hela Visby där även Hällarna kommer att ingå i utställningsversionen,
senare i vår, av den fördjupade översiktsplanen kallad Hela Visby. De har
föreslagit att fortsatt planläggning bör ske innan frågan om bildandet av
naturreservat avgörs.
Ledningskontoret har, i likhet med byggnadsnämnden, föreslagit att frågan om
framtida markanvändning behandlas i samband med utställningen av förslag till
fördjupad översiktsplan för Visby.
Kommunstyrelsen har följt byggnadsnämnden och ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anders R. Johansson (V), Gustaf Hoffstedt (M) och Lars
Jakobsson (C).
Yrkanden:
• Stefaan De Maecker (MP) yrkade, med instämmande av Bodil Rosengren (V)
bifall till motionen.
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (S), Mats-Ola
Rödén (FP), Bo Björkman (S) och Inger Harlevi (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefaan De Maeckers
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 66 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Frågan om den framtida markanvändningen av södra Hällarna ska behandlas i
samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Visby.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 67
Val. Kommunala bolag, stiftelser m.m. aukt. revisor. Ersättare för
auktoriserad revisor
Kommunfullmäktige har att utse/nominera auktoriserad revisor med ersättare i
nedanstående bolag, stiftelser m.m. efter aukt. revisor Jan Ekholm, som gått i
pension.
Gotlands Musikstiftelse för 2009 och 2010 (beslut)
AB GotlandsHem för 2009 och 2010 (nominering)
Gotlands Industrihus AB 2009 och 2010 (nominering)
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem för 2009 (beslut)
Stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen för 2009 (beslut)
Visby Internationella Tonsättarcentrum för 2009 och 2010 (beslut)
Stiftelsen Bunge Ridcentrum 2009 och 2010 (beslut)

Kommunfullmäktiges beslut
•

Till ny auktoriserad revisor för AB GotlandsHem och Gotlands Industrihus
AB för 2009 och 2010 nomineras:
Aukt. revisor Claes Ragnar Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers,
Box 1253, 141 26 Huddinge.

•

Till ersättare för auktoriserad revisor för AB Gotlandshem och Gotlands
Industrihus AB för 2009 och 2010 nomineras:
Aukt. revisor Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers,
Box 1253, 141 26 Huddinge.

•

Till ersättare för auktoriserad revisor för Gotlands Musikstiftelse, Stiftelsen
Konsul Otto Åkermans Hem, Stiftelser som förvaltas av
kommunstyrelsen, Visby Internationella Tonsättarcentrum samt
Stiftelsen Bunge Ridcentrum för 2009 utses:
Aukt. revisor Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Box 1253, 141 26 Huddinge.

Expedieras:
AB GotlandsHem
Gotlands Industrihus AB
Stiftelsen Konsul Åkermans Hem (socialnämnden)
Visby Internationella Tonsättarcentrum
Stiftelsen Bunge Ridcentrum
Aukt. revisor Claes Ragnar Wallman
Aukt. revisor Erika Kristina Svensson
Serviceförvaltningen (Jane Gardell)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 68
Fyllnadsval. Sparbanken Gotland. Huvudman

Kommunfullmäktige har att utse en ny huvudman i Sparbanken Gotland efter
Torsten Niklasson (C) som uppnått 75 års ålder.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Till ny huvudman i Sparbanken Gotland utses:
Gunilla Wigren-Dahlin (M), Jakob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik

Expedieras:
Sparbanken Gotland
Torsten Niklasson
Gunilla Wigren-Dahlin

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 69
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Inger Dohlwitz Ahlbergs medborgarförslag om samarbete mot klotter.
•

•

Hans Svenssons medborgarförslag om bonus för personal inom den kommunala
kärnverksamheten.
•

•

Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 79

Birger Björkegrens medborgarförslag om övergångsställen på Färjeleden mellan
Gutevägen och Hamnterminalen.
•

•

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 87

Ylva Liljeholms medborgarförslag om att återkalla broschyren ”Vision och
varumärkesplattform för Gotland - den magiska ön”.
•

•

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18, § 15

Gunilla Anderssons medborgarförslag 2008-11-05 om ett hamnområde fritt från
motortrafik sommartid.
•

•

Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 78

Uno Nährströms medborgarförslag om anordnande av enkel scenbelysning i
Säveaulan.
•

•

Beslut byggnadsnämnden 2009-03-11, § 37

Anders Strinnholms medborgarförslag om att inrätta ett ”Visitor center” med tydligt
fokus på förmedling och tillgängliggörande av världsarvet.
•

•

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 86

Jan Frändfors´ medborgarförslag om att bygga ”Slite sjöstad” i Slite hamn – ett
3-4 våningar högt hyreshus med affärer och restaurang i bottenvåningen.
•

•

Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 77

Anette Torgnysdotter Sundblads medborgarförslag om en kommunal lekplats
mellan Konsum och Biblioteket i Hemse.
•

•

Beslut kommunstyrelsen 2009-03-26, § 95

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 85

Birger Björkegren medborgarförslag om en cykel- och gångbana mellan
Visborgsallén och rondellen vid Toftavägen.
•

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, 84
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 69 forts.
•

Britt och Folke Fredins likalydande medborgarförslag om rökfria bostäder i
nyproduktionen
•

•

Nils Liljas medborgarförslag om att göra ”gamla tippen” i Visby till ett
fritidsområde.
•

•

Beslut GotlandsHem 2009-02-25

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, § 83

Rolf Olssons medborgarförslag om belysning vid övergångsställen i och runt Visby.
•

Beslut tekniska nämnden 2009-03-25, § 82

Anföranden:
Anföranden hölls av Eric Martell (S), Harriet Lihnell (MP) och Lena Celion (M).
Kommunfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 70
Medborgarförslag; nyinkomna
Följande medborgarförslag har inkommit:
Maud Svenssons medborgarförslag om att bevara en levande
landsbygd och trygga Öja skolas framtid genom att utöka
upptagningsområdet.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2009/109-63
2009-03-10

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till barn- och
utbildningsnämnden
Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort tjänstemän
inom Gotlands kommun.

KS 2009/111-0
2009-03-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Inger Carlstedts medborgarförslag om anordnande av ett
gruppboende för ungdomar med Aspergers syndrom i Hemse.

KS 2009/112-87
2009-03-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden
Håkan Olssons medborgarförslag om att kommunfullmäktige
skall få rösta om gasledningen.

KS 2009/115-42
2009-03-12

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen
Kajsa Sundbergs medborgarförslag om kallbadhusets tider för
öppethållande för allmänheten.

KS 2009/121-72
2009-03-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Kjell Sandbergs medborgarförslag om rastgård för hundar.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hans Svenssons medborgarförslag om att öka antalet
ledamöter i kommunfullmäktige.

KS 2009/133-33
2009-03-24

KS 2009/135-10
2009-03-25

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen
Sten Petterssons medborgarförslag om sänkt lön/arvode för
kommunanställda.

KS 2009/136-2
2009-03-25

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 70 forts.
Susanne Westergaards medborgarförslag om att stänga av
Brunnsgatan för infart/utfart till Stenkumlaväg.

KS 2009/137-31
2009-03-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hans Eklunds medborgarförslag om att anlägga rastgårdar för
hundar i Visby och andra tätorter.

KS 2009/140-33
2009-0-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hans Eklunds medborgarförslag om att sätta upp fler ställ för
påsar med hundlatrin i Visby.

KS 2009/138-45
2009-03-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hans Eklunds medborgarförslag om att komplettera den
allmänna lokala ordningsstadgan med böter för hundägare
som inte plockar upp förorening från hundar.

KS 2009/139-10
2009-03-27

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen
Agneta Enderbergs medborgarförslag om att låta anställda i
Gotlands kommun få lämna blod på arbetstid.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Expedieras:
Förslagsställaren
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 71
Interpellation. Kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen
KS 2008/85-88

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade interpellation av Janica Sörestedt (S) om kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen efter kommunens lagda varsel av över 100 medarbetare. Janica
Sörestedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2009-02-23

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 72
Interpellation. Konsekvenserna för skolan och förskolan med
övergången till centralt ägda datorer
KS 2008/86-00

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade interpellation av Brittis Benzler (V) om konsekvenserna för skolan och förskolan med
övergången till centralt ägda datorer inom kommunen. Brittis Benzler tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2009-02-23

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 73
Frågor
Yngve Andersson (KD) fick tillstånd att ställa en fråga om hur det ligger till med
kommunens arbete med nationell strategi för utvecklat föräldrastöd. Frågan
besvarades av Gustaf Hoffstedt (M).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 74
Motioner; nya
Följande motion har inkommit:

Ärendenummer

Eric Martell (S)
Strategiska vakanser ska inte inräknas i systemet med internhyror

KS 2009/187-28
2009-04-27

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

101

PROTOKOLL
2009-04-27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 75
Interpellationer; nya
•

Janica Sörestedt (S) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) ställa interpellation om ökade utbetalningar av socialbidrag.
(KS 2009/185-14)

•

Hanna Westerén (S) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om vård på lika
villkor. (KS 2009/185-14)

Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 76
Biogasprojektet: Regional strategi och kommunal handlingsplan
KS2009/89-40
- (Kommunstyrelsen 2009-02-26, § 48)
- Ledningskontoret 2009-02-18
- Regional strategi för införande av biogas på Gotland 2009-02-26
- Kommunal handlingsplan för införande av biogas på Gotland 2009-02-26
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 112

Extra ärende anmäldes av kommunstyrelsen att ta upp på kommunfullmäktige den 27
april. Ärendet kungjordes, i enlighet med kommunallagens 5 kap 11 §, vardagen innan
mötet. Ärendet hade skickats ut via e-post till ledamöter och ersättare samt partiexpeditionerna. De ledamöter som inte har anmält e-postadress samt den e-post som returnerades med adressat okänd fick ett tryckt utskick via post.

Ledningskontoret har föreslagit att regional strategi och kommunal handlingsplan
för biogas ska antas av kommunfullmäktige. Samtidigt föreslår kontoret att det
ska få i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen tillsätta en projektgrupp
med avsikt att genomföra en upphandling för att tillgodose kommunens
långsiktiga behov av biogas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att regional strategi och kommunal handlingsplan
för biogas antas samt att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra
upphandling av biogas för samtliga nämnder.
Jäv:
Jäv anmäldes av Arvid Mickelåker (C) och Sven Bosarfve (FP).
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C) och Solveig Artsman (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Upprättat förslag till regional strategi för införande av biogas på Gotland
antas.
•

Upprättat förslag till kommunal handlingsplan för införande biogas som
fordonsbränsle antas.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av biogas för
samtliga nämnder.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Andersson, Jennie
Andersson, Yngve
Anderzon, Ivan
Artsman, Solveig
Benneck, Lars-Erik
Benzler, Brittis
Björkman, Bo
Björkman, Maria
Bornold, Viveca
Bosarfve, Sven
Broberg, Curt
Celion, Lena
Croon, Per-Anders
Dahlby, Leif
De Maecker, Stefaan
Edwards, Lilian
Engelhardt, Christer
Gahnström, Eva

JÄVSLISTA 2008
UPPDRAG: NÄMND 2008
Ledamot

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2008
Ledamot

Ersättare

HSN
KS, HSN
HSN
TN
KS, BUN
KS, MHN
SGMS
HSN

GIHAB

BUN
HSN
KS, BUN
BN
HSN

GIHAB
KS, Överförmyndarnämnden
KS

SGMS
KS, TN

Gardell, Tommy
Gislestam, Torsten
Grönhagen, Carina
Guteäng, Jenny

TN
SGMS

Harlevi, Inger
Hemström, Eleonore
Hoffstedt, Gustaf
Holmstedt, Gerty
Hult, Gösta
Jacobsson, Per-Olof
Jakobsson, Lars
Jansson, Björn
Johansson, Anders R.
Klintbom, Hans
Kristensen-Gahnström, Conny
Landin, Sonia
Larsson, Sven
Larsson, Åsa
Lihnell, Harriet
Lindahl, Bror
Lindberg, Carina
Lindvall,Ola
Lundgren, Jan
Lundström, Matias

KFN
VN
KS, SON,
PN
FS
KS, HSN
BN
KS

GEAB
GIHAB
KS

KS, HSN fr.
15/10
KS

GEAB
GIHAB

KS

ABGHem
GIHAB

KS, SON
TN
MHN,
SON
HSN
SON
REV
TN

ALMI

GIHAB
GIHAB
KFN
VN
KS

ALMI

KOMMUNFULLMÄKTIGE

UPPDRAG: NÄMND 2008

Ledamöter

Ledamot

Löfgren-Dahlström, Kerstin
Mangard, Therese
Martell, Eric
Mattsson, Christer
Medbom, Anette
Mickelåker, Arvid
Nilsson, Claes-Göran
Nilsson, Rolf K.
Norbäck, Roland
Nypelius, Eva
Nypelius, Stefan
Olofsson, Roland
Onsjö, Håkan
Persson, Andreas

FS
MHN, VN
BUN
HSN

Ronsten, Barbro
Rosengren, Bodil
Rödén, Mats-Ola
Simonson, Lena
Sjöndin,Britt-Marie
Stenegärd, Pär
Ståhl-Mousa, Anne
Svensson, Hans-Erik
Svensson, Åke
Thomsson, Lars
Virgin, Lilian
Westerén, Hanna
Wickström, Anna
Öberg, Amy
Örtbrant, Göran

Ledamot

Ersättare

KS
SON
KS

TN
KS
KFN
SON
KS, BN
BUN fr.o.m.
2008-02-19

GIHAB
KS

BUN t.o.m.
2008-02-18
AB GHem

KS, MHN
GEAB
SON
MHN
KFN
KS, HSN
KS, BN
KS
KS, BUN

GIHAB
ALMI

ALMI

KS
HSN
ALMI

KOMMUNFULLMÄKTIGE

UPPDRAG: NÄMND 2008

Ersättare

Ledamot

Alvås, Jenny
Andh, Per-Erik
Bauer, Annamaria
Benzler, Jörgen
Bergvall, Daniel
Boberg, Karl-Johan
Eneqvist, Lena
Enström, Anna
Eriksosn, Magnus
Hansson, Britt-Louise
Herlitz, Jennifer

BUN

Henriksson, Cecilia
Holm, Bo
Holm, Lars

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2008

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2008
Ledamot

Ersättare

HSN

BN

ABGHem

SON
BUN, KFN
BN
FS
HSN
BUN t.o.m.
2008-02-18

ABGHem

KOMMUNFULLMÄKTIGE

UPPDRAG: NÄMND 2008

Ersättare

Ledamot

Jacobsson, Ursula
Jansson, Karl-Gustaf
Johansson, Anders
Kahlbom, Åke
Kalström, Elisabeth
Karivainio, Jari
Keinonen, Arvo
Landin, Torgny

BUN, SGMS

Lihnell, Torgny
Lindblad, Kenneth
Lindström, Eva
Magnusson, Mona
Malmros, Ola
Nordström, Torbjörn
Olsson, Britt-Marie
Onoszko, Maciej
Persson, Margareta
Richardson, Anne-Marie
Smeds, Rut
Sörestedt, Janica
Tinge, Gunnar
Wigren-Dahlin, Gunilla
Öncel, Barbro
Östergren, Majvor
BN
BUN
FS
HSN
KFN
KS
MHN
PN
SON

Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2008
Ledamot

Ersättare

SON
HSN
TN
TN
KFN
MHN t.o.m.
2008-09-15
HSN, SON
BUN

ÖN

ABGHem

MHN
VN

ABGHem

KFN
HSN
KFN
KS
ABGHem
REV
FS, SON

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Folkhögskolestyrelsen
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Kultur- och fritidsnämnden
= Kommunstyrelsen
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Social- och omsorgsnämnden

TN
VN
SGMS
ABG-hem
GIHAB
GEAB
Almi
REV
ÖN

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Tekniska nämnden
Valnämnden
Gotlands Musikstiftelse
AB Gotlandshem
Gotlands Industrihus AB
Gotlands Energiverk AB
Almi Företagspartner Gotland AB
Revisorerna
Överförmyndarnämnden

Bilaga § 71

INTERPELLATIONSSVAR
2009-04-27

Interpellation om kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen
Janica Sörestedt (S) har i interpellation till mig ställt frågor om kvalitet, tillgång på platser
m.m. inom barnomsorgen.
Fråga. ”Vad tänker Lena Celion, som ansvarigt kommunalråd, göra för att minska oron
bland föräldrar och personal inom verksamheten?”
Svar: Att såväl föräldrar som personal oroas under en period då vi står inför att säga upp
ett antal medarbetare är näst intill oundvikligt. Innan det står helt klart vilka medarbetare
som kommer att omfattas samt vilka personalomflyttningar inom verksamheterna detta
kommer att föra med sig är det naturligt att många känner oro. Vi arbetar just nu med att
minska oron, detta gör vi bland annat genom;
Tydlig, snabb och korrekt information
Via Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida, som är öppen för alla – kan man
kontinuerligt ta del av aktuell information om uppsägningsprocessen.
Information ges givetvis också fortlöpande via våra rektorer – både till medarbetare och
föräldrar.
Tidsplan
Vi arbetar med en målsättning att så fort som möjligt ha ett underlag som tydliggör var i
våra verksamheter personalförändringar kommer att behöva genomföras. Detta måste
givetvis pareras med att processen ges tid att ta hänsyn till de regler som gäller enligt avtal
på arbetsmarknaden.
Samtalsstöd
All personal inom förskolan på Gotland erbjuds under förändringsprocessen samtalsstöd
via företagshälsovård.
Dialogen Förskola 2010
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat genomföra en medborgardialog kring den
fortsatta planeringen av förskola på Gotland – Förskola 2010. Här kommer information via
posten till samtliga hushåll inom några veckor. Därefter kommer vi att bjuda in till möten på
fem olika platser i slutet av maj och början av juni.
Fråga. ”Hur kommer Lena Celion att agera för att säkra kvaliteten inom barnomsorgen?”
Svar: I ett nationellt perspektiv har den gotländska förskolan en relativt låg andel
förskollärare (48 % på Gotland år 2008, jämfört med 53 % i riket eller med 57 % i vår
”kommungrupp”). I vår långsiktiga personalplan ingår att kontinuerligt höja andelen
personal med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan på Gotland. Från är 2007 har
andelen pedagoger i gotländsk förskola ökat med 2 procentenheter.
Vi arbetar dessutom med att säkra kvaliteten i verksamheterna genom
kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan, insatser som dels riktas mot all personal
men också genom att vi ligger i startgroparna för att delta i den statliga
kompetensutvecklingssatsningen ”förskollärarlyftet”.

Fråga: ”Kan Lena Celion garantera att alla barn som så önskar får plats i förskolan och att
de barn som har behov av assistans får tillgång till detta?”
Svar: Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars att
reservera medel för att säkra tillgång på förskoleplatser för alla barn/föräldrar som
efterfrågar förskola under 2009.
I skollagens kap 2 A, § 3 framgår att:
”Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges
den omsorg som deras speciella behov kräver.”
Förskolan på Gotland följer givetvis skollagen.
Lena Celion
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga § 72

INTERPELLATIONSSVAR
2009-04-27

Interpellation om konsekvenserna för skolan och förskolan vid övergången
till centralt ägda datorer
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt frågor om
konsekvenserna för skolan och förskolan vid övergången till centralt ägda datorer.
Fråga 1. ”Har anskaffandet av datorprogram blivit enklare eller svårare för
verksamheten?”

Svar: Då införandet av Merit-projektet har blivit försenat så har de positiva
delarna i Merit-projektet med en gemensam plattform för det administrativa nätet
och utbildningsnätet, samt införande av ett resursnät för lärarna ännu ej kommit
till stånd. Effekterna av Merit kan knappast märkas förrän Merit börjar införas.
Väntetiderna är knappast längre, men arbetssättet är annorlunda. Arbetet måste
beställas via en beställningsportal och utföras av en tekniker från IT-centrum
(ITC) som reser ut till aktuell skola för att lägga in programmet.
Fråga 2. ”Har anskaffandet av hårdvara (datorer mm) blivit enklare eller svårare
för verksamheten?”
Svar: I och med kommunfullmäktiges beslut har ITC tagit över hela ägandet och
driftansvaret för kommunens samtliga datorer, och införandet av DAP (digital
arbetsplats) har skett. Beslutsprocessen i dessa frågor har övergått från barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF) till ITC. Det innebär att varken skolorna eller
BUF:s IT-enhet själva numera kan bedöma om en dator skall köpas in eller bytas
ut. När en dator går sönder anmäler skolan detta via helpdesk, en tekniker från
ITC konsulteras och bedömer om datorn bör bytas ut eller lagas. Det kan sedan ta
från ett par dagar till en vecka innan ev. byte sker. Vid utbyte eller nyanskaffning
av en större mängd (klassuppsättning) datorer tar BUF:s IT-enhet in uppgifter från
skolorna en gång per termin och får sedan förhandla sig till dessa med ITC.
Fråga 3. ”Har tiden mellan beställning och leverans påverkats?”
Svar: Tiden med förhandlingar med ITC och deras beslut att köpa in datorer och
fördelning av dessa inom hela kommunen tar idag längre tid än när BUF
administrerade det själva och behöver snabbas upp.
Fråga 4. ”Går det idag enklare/snabbare att få fel avhjälpta?”
Svar: Samtlig BUF-personal har möjlighet att ringa eller mejla till IT-helpdesk i
samband med felanmälan och annat IT-supportbehov. Beroende på prioritet (låg,
medel eller hög) kan det ta från en dag – flera veckor innan felet blir åtgärdat av
en tekniker på plats.

Fråga 5. ”Har förändringen frigjort tid till den pedagogiska verksamheten?”
Svar: Innevarande år får betraktas som ett mellanår, då inga nya datorer finns på
plats, undervisningsnätet ej fjärrstyrt, programpaketering ej klar, Merit-projektet
försenat mm. Det är svårt att få effekterna i tidsåtgång förrän Merit är genomfört.
Frågorna 6 och 7. ”Har pedagogernas möjligheter att välja visst program till viss
elev, till exempel inom särskolan eller vid annan specialundervisning påverkats?
Har den pedagogiska verksamheten påverkats på något annat sätt?”
Inte i dagsläget, däremot kan det ta längre tid att få ett visst program inlagt av en
tekniker, än då en IT-utvecklare/IT-ansvarig på skolan hade behörighet att lägga
in program på skolans datorer.
Fråga 8. ”Har gymnasieprogram som behöver speciella datorer eller
programvaror, till exempel ”filmprogrammet” påverkats av förändringen?”
Svar: Ja, det är en svårighet att med ett rationaliserings- och standardiseringsprojekt som MERIT tillgodose den flora av individuell anpassning som flera
gymnasieprogram har. Mycket arbete har lagts ner på att träffa avtal som avviker
från MERIT och teknisk plattform för att tillgodose programmens behov och en
hel del återstår fortfarande. Filmprogrammet har i dagarna fått ett förslag på avtal
som granskas för tillfället. Diskussionerna som förts under en period med
filmprogrammet ser jag som ett gott exempel på hur dessa frågor kan hanteras.
Fråga 9. ”Har kostnaden för verksamheten ökat eller minskat?”
Svar: IT-kostnaden ökar hela tiden. Det kan bero på ökat antal datorer i verksamheten och ökad användning av IT i skolorna, vilket i så fall är glädjande.
Totalkostnad för grundabonnemanget, som BUF betalar till ITC för drift av
datorer har ökat eftersom nya funktioner på kundernas begäran kommer till. BUF
har de senaste åren sparat in två IT-tjänster, en IT-utvecklare och en
lärare/tekniker när funktionerna övergått till ITC.
Fråga 10. ”Anser du att syftet med centraliseringen, att IT ska bli billigare och att
det ska underlätta för skola och förskola att fokusera på sin kärnverksamhet har
uppnåtts?”
Svar: Frågan är svår att besvara idag eftersom Merit-projektet ännu inte är infört
fullt ut. BUN vill gärna återkomma för att analysera följderna för BUN nästa år
efter införandet.

Lena Celion
Ordf barn- och utbildningsnämnden

