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Utdelning av ungdomsledarpriset 2009
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-05-19, § 48

Kommunfullmäktige har att utdela Gotlands kommuns ungdomsledarpris för
2009. Pristagaren har utsetts av kultur- och fritidsnämnden och går i år till Conny
Hellqvist, Gotlands Motorförening, GMF Motocross.
Kultur- och fritidsnämndens beredningsgrupp föreslog att ungdomsledarpriset går
till Conny Hellqvist, Gotlands Motorförening, GMF Motocross. I sin nominering
skrev de att ”Conny har varit tränare i motocross under ett antal år och fick
förfrågan från föräldrar att börja träna barn (6–16 år) i motocross. Under Connys
ledning kan alla få chansen att köra motocross. Efterfrågan var så stor att det blev
två grupper med barn och ungdomar. Tillsammans med inspirerande kända
förebilder i motocrossvärlden undervisar han i regler och körteknik för både
föräldrar och barn. Conny har med föreningens hjälp satsat på en grundläggande
träningsledarutbildning och vill nu gå fler kurser för att fortsätta att själv utvecklas
och för att också kunna fortsätta entusiasmera barn, ungdomar och andra föräldrar
på Gotland.
I kultur- och fritidsnämndens beslut av pristagare har man valt följande
motivering:
”Du leder motocrossträningar och undervisar i regler och körteknik med
stort engagemang. Du har startat två barn- och ungdomsgrupper och ger
dem inspirerande förebilder. Du ger mycket av dig själv och entusiasmerar
andra och har viljan att fortsätta utvecklas för att ge ännu mer av dig själv.
Det är verkligen inspirerande.”
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Inger
Harlevi (M). Diplom och blommor delades ut av kommunfullmäktiges
ordförande Lilian Edwards (M), 1:e vice ordförande Hans Klintbom (C) och
2:e vice ordförande Sonia Landin (S).
Gotlands kommuns ungdomsledarpris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande
ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För
att kvalificera sig ska man vara ”ett gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras:
Conny Hellqvist
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 78
Delårsrapport nr 1:2009
- Ledningskontoret 2009-04-29
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 153

Kommunstyrelsen har (genom ledningskontoret) lagt fram den första delårsrapporten för året, gällande för perioden januari till och med mars 2009. Resultatet
per helår beräknas bli ett underskott på 40 miljoner kronor i förhållande till lagd
budget.
Kommunens ekonomidirektör Göran Gyllenkrok föredrog delårsrapporten och
informerade även om den senaste månadsrapporten – till och med maj månad –
och förklarade att enligt denna visar årsprognosen nu på ett underskott som på
helårsbasis kommer att uppgå till minus 48 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen som har överlämnat delårsrapporten till kommunfullmäktige
har samtidigt beslutat om att följande ska gälla för att uppnå ekonomisk balans för
innevarande år:
Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott motsvarande 1 % av
budgeten 2009.
Anställningsstoppet ska tillämpas strikt. Pensionsavgångar och annan
personalrörlighet är verktyg, som så långt som möjligt ska utnyttjas för att nå
ekonomisk balans. Förvaltningsövergripande samordning ska underlätta.
Återhållsamhet vid inköp betonas.
Sparåtgärder 2010 ska så långt möjligt tidigareläggas för att söka få
ekonomisk effekt i år.
Ingen ytterligare lönekompensation ges 2009.
Tät dialog ska ske mellan kommunledning och nämnd och förvaltningsledning.
Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C), Lena Celion (M),
Björn Jansson (S), Gustaf Hoffstedt (M) och Sonia Landin (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Strategisk plan och budget 2010 (2011-2012)
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontoret Äskande om medel för lönepolitiskt arbete 2009-04-22
- Ledningskontorets beredningsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-, § 152
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 154

Inledningsvis gav ekonomidirektör Göran Gyllenkrok en orientering om
förutsättningarna för årets budgetarbete.
Allmänt

Kommunstyrelsen blev vid sammanträde 4 maj orienterade om förutsättningarna
för budgetarbetet. Budgetdialoger har hållits med företrädare för samtliga
nämnder. Därefter har ett uppföljande ekonomiseminarium ägt rum med
koncernmötet.
Det förslag som kommunstyrelsen överlämnat till kommunfullmäktige avser
enbart 2010. Begränsningen motiveras av osäkerheterna i den ekonomiska
situationen. Kommunstyrelsen återkommer i höst med förslag avseende strategisk
plan 2011-2012. Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll,
§ 152, som bifogas. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och
kommentarer samt särskilt givna utredningsuppdrag.
Styrkort

Kommunstyrelsen har beslutat om följande förslag till åtgärder med anledning av
uppföljningen av styrkortet för 2008:
BRUKARE/KUNDER •

EKONOMI

Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga ny
servicepolicy

•

Uppdrag till byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och övriga berörda nämnder att fullfölja
arbetet med att fastställa och uppfylla servicegarantier

•

Uppdrag till samtliga nämnder att genomföra sparbeting
2009 och 2010 och att fatta beslut tidigt för att få
helårseffekt 2010.

•

Samtliga nämnder observeras på beslutet om totalt
anställningsstopp.

•

Uppdrag till samtliga nämnder att få ut ekonomiska
effekter av omorganisationer.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 79 forts.
PROCESSER

•

Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja
implementering av vision och varumärke i kommunen. Alla
medarbetare ska genomföra lärkartan. Nya ledarkontrakt
ska upprättas och styrkort för samtliga enheter.

MEDARBETARE
OCH LEDARE

•

Uppdrag till kommunstyrelsen att se över och föra dialog
om personal- och lönepolitik.

•

Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja systemet med
ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal
och kompetensplaner

SAMHÄLLE 1 OCH 2 •

Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga beslutade
program och genomföra åtgärder som leder till ökad
befolkning och tillväxt.

Investeringar: Ramar

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2010 omfattar ca 272 mnkr,
varav ca 78 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar.
Nämnd

Investeringsram (tkr)

KOMMUNSTYRELSEN
Ledningskontoret:

11 350

Nationell IT-strategi vård och omsorg. Nytt personalsystem. IT-portal
och e-tjänster. Komplettering växel. IT-infrastruktur.
Exploateringsverksamhet (nytt anslag för). IP-telefoni (Visborg).
Inventarier ledningskontoret

23 350

Serviceförvaltning
IT som tjänst. Merit. Reinvestering IT. Kök förprojektering. Logistik.
Maskiner och inventarier: 3 mnkr

Lövsta lantbrukscentrum

1 500

Räddningstjänsten

2 500

BYGGNADSNÄMNDEN

400

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

250
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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850

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Belysning Almedalsbiblioteket. Distr.bibl. RFID. Utrustning.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

12 000

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

17 500

Musiklokaler och utrustning. Övrig utrustning

16 200

SOCIALNÄMNDEN
12,2 mnkr avs: Ny-ombyggnad Hemse vårdcentrum. Projektledning
SÄBO Utrustning Klostergården Roma.
1 mnkr avs. IT och 3 mnkr avs. Utrustning

23 000

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

163 250
85 150

TEKNISKA NÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet
(Inklusive pågående byggnation 26,7 mnkr)

Affärsdrivande verksamhet
Summa

78 100
272 150

Driftbudget

Förutsättningarna för budget och strategisk plan har förändrats väsentligt genom
lågkonjunktur och därmed försämrad skatteunderlagsutveckling. I förhållande till
gällande plan beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag minska med
172 mnkr 2010. Prognosen för Årets resultat 2010 visar ett underskott på
150 mnkr (att jämföra med plankalkylen: överskott på 12 mnkr). Enligt den första
delårsrapporten kommer resultatet 2009 att visa underskott.
D e t h a r a v k o m m u n s t y r e l s e n a n t e c k n ats att ramarna för 2010 reviderats
för engångsanslag, flerårseffekter och resursfördelningsmodell. Det sammanlagda
beloppet uppgår till drygt 55,4 mnkr netto och då är de av kommunfullmäktige
beslutade besparingsbetingen på sammanlagt ca 67 mnkr inräknade liksom
serviceförvaltningens beting 2010, på 20 mnkr, och den generella besparingen
genom nytt ärendehanteringssystem (projektet ÄDIT) 3,8 mnkr.
För beräkning av ramarna för barn- och utbildningsnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden tillämpas en resursfördelningsmodell.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Effekt på ramen
Ökning - Minskning +
Personalkostnadsreserv – Kompensation personalkostnader

Löneantagande 1,5 % (i stället för 3,5 % i plan)

74,5 mnkr

Utebliven kompensation för ökade personalkostnader utöver 1 %

12,5 mnkr

Utebliven fördelning av personalkostnadsreserv 2009

30,5 mnkr

Kompensation prisökningar

Begränsning av kompensation för prisökningar och externa avtal

9,6 mnkr

Organisationsförändringar – ekonomiska effekter

Översyn av vissa gemensamma verksamheter – processer

5 mnkr

(missbruksvårdkedja, familjecentraler, hemsjukvård)
Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

6 mnkr

Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation

6 mnkr

Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation och verksamhet

1 mnkr

Finansförvaltning

Höjning av borgensavgiften GotlandsHem m.fl.

1 mnkr

Lägre räntekostnader kommunens lån

3,1 mnkr

Kommunstyrelsen: Ramförändringar

Politikerorganisationen: Kommunfullmäktiges sammanträden

0,3 mnkr

Ledningskontoret: Näringslivsanslaget minskas med 10 %

2,6 mnkr

Ledningskontoret ÄDIT; minskade driftkostnader W3D3

1,3 mnkr

Lövsta (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd): Allmän ramminskning

0,6 mnkr

Tekniska nämnden: Ramförändringar

Kollektivtrafiken – utredning
PU (periodiskt underhåll) ytterligare sänkning av anslag
Parkeringsavgifter

10 mnkr
5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar

Tillskott i enlighet med resursfördelningsmodell

- 13,5 mnkr

Effekter försenad skolskjutsupphandling

8 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar

Kultur- och fritidsnämnden: Minskade anslag för bidrag

2,5 mnkr

Socialnämnden: Ramförändringar

Anslag för arbetsmarknadsåtgärder

- 1 mnkr

Ökade kostnader äldreomsorg Burgsvik, Roma, Slite
Allmän ramminskning

- 19 mnkr
4 mnkr

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Uppdrag som Kommunstyrelsen har beslutat om

• Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Sällskapet DBW
om ändring av villkoren för bidrag till skötseln av DBW:s trädgård.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att uppta förhandlingar med Vasallen AB om
förlängd hyrestid för förvaltningslokalerna på Visborg (nu 15 år) i syfte att
minska den årliga kostnaden för hyra.
• Räddningstjänsten ska fortsätta arbetet med rekrytering av deltidsbrandmän till
Slite och Hemse.
• Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetavstämningen utarbeta eventuellt
erforderliga ändringar i bestämmelserna om partistöd med anledning av
förslaget om att stödet ska utgå med oförändrat belopp 2010.
• Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att av besökare till
Gotland införa en avgift (liknande den som finns i vissa andra länder) för att
bl.a. täcka en del av kostnaderna för turismen.
• För att kunna avyttra fastigheter får ledningskontoret i uppdrag att, tillsammans
med berörda förvaltningar, utreda möjligheterna att flytta verksamhet, t.ex.
Kulturskolan, till andra lokaler, eller sammanlägga verksamheter till gemensam
lokal.
• Regiondirektören får i uppdrag att underrätta sig om hur arbetet med
pensionsavgångar och personalrörlighet lagts upp hos förvaltningarna.
(Se även Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 152, om vissa utredningsuppdrag
givna under budgetberedningen)
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Inger Harlevi (M), Björn Jansson (S),
Lena Celion (M), Brittis Benzler (V), Stefan Nypelius (C), Åke Svensson (S),
Gustaf Hoffstedt (M) och Lilian Virgin (S)
Yrkande:
• Matias Lundström (MP) yrkade att uppdrag skulle ges till serviceförvaltningens IT-enhet för att se om det finns förutsättningar att minska kostnaderna
för licenser och support, genom att till exempel börja använda s.k. öppen
källkod (Open Source).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och
budget och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Ordföranden ställde därefter proposition på Matias Lundströms tilläggsyrkande och
förklarade sig anse att även detta förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• I n v e s t e r i n g a r 2010 upptas med 272 150 tkr. Av dessa avser 78 100 tkr ej
skattefinansierade investeringar.
• Den föreslagna p l a n e r i n g s r a m e n för beräkning av 2010 års budget
fastställs.
Det innebär bl.a. revidering av löne- och priskompensationen med drygt 127 mnkr
och nya besparingar på drygt 43 mnkr, samt resurstillskott på 32,5 mnkr, vartill
kommer ramjusteringar till följd av införande av borgensavgift (1 mnkr),
uppskjuten skolbussupphandling (8 mnkr) och lägre räntekostnader (3,1 mnkr).
Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 26 mnkr avseende
personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.
Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna
priser med sammanlagt 10 mnkr: (Internhyror 6 mnkr och serviceförvaltningens
tjänster 4 mnkr). Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
kommunstyrelsen (ledningskontoret) och social- och omsorgsnämnden
kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 14,4 mnkr.

• Årets resultat beräknas till 0 mnkr.
Övrigt
• Partistöd. Partistödet 2010 ska utgå med samma belopp som under 2009 och
kommunstyrelsen får i uppdrag att, om så erfordras framlägga förslag om
ändringar av regelverket.
• Budgetrevidering: Ingen ytterligare kompensation för ökade lönekostnader
2009 genomförs, vilket innebär en utebliven kompensation till nämnderna med
10 mnkr.
• Uppdrag ges till kommunstyrelsen (Serviceförvaltningens IT-enhet) för att se
om det finns förutsättningar att minska kostnaderna för licenser och support,
genom att t.ex. börja använda s.k. öppen källkod (Open Source).
Expedieras: Alla nämnder
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 80
Borgensavgift
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 155

Kommunstyrelsen har föreslagit att den s.k. borgensavgiften för de kommunala
bolagen ska höjas från 0,1 % till 0,2 %.
Kommunfullmäktiges beslut
• Fr.o.m. 1 januari 2010 uttas av bolagen AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB och Wisby Strand Congress & Event Gotland AB 0,2 % på det lånebelopp per utgången av föregående år som Gotlands kommun borgar för.
Expedieras:
Ledningskontoret, KLS ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 81
Användning av vinstmedel
KS2009/227-4
- Kommunfullmäktige 2008-09-15, § 98
- Ledningskontoret 2009-05-10
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 156

Föreningshuset Borgens likvidation medförde att kommunen erhöll en utdelning
med 8,4 miljoner kronor på det insatta kapitalet. Dessa medel har kommunfullmäktige tidigare – i enlighet med en lagd motion av Björn Jansson (S) – beslutat
att reservera ”för att användas som grundplåt till kulturella ändamål”
(2008-09-15, § 98).
Ledningskontoret har nu föreslagit att beslutet ska upphävas ”med hänsyn till det
utomordentligt svåra ekonomiska läget”. Det har föreslagit att vinstmedlen ska
användas för att lösa långsiktiga lån, vilket skulle vara ett bättre placeringsalternativ.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Yrkande:
•
Björn Jansson (S) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons
yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
• Beslutet, att vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen ska
reserveras för att användas för kulturella ändamål, upphävs.
• Vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen ska användas för att lösa
långfristiga lån.
Expedieras:
Ledningskontoret, KLS ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 82
Detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38.
Antagande
- Byggnadsnämnden 2009-02-11, § 2
- Ledningskontoret 2009-02-20
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 157

Byggnadsnämnden har föreslagit att detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del
av Visby Artilleriet 1:38, ska antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till
att området ska kunna användas för bostadsbyggande. En fördjupad översiktsplan
antagen av kommunfullmäktige, 1996-02-12, § 3, anger att markanvändningen ska
vara allmänt ändamål exempelvis kriminalvård. Detta har sedan lång tid inte varit
aktuellt och marken är tillgänglig för annan användning.
Planområdet som är beläget på f.d. A7-området vetter mot Allégatan och norr om
Artillerigatan. Inom området på drygt 7 ha kan det tillskapas ca 150 bostäder där
”särskild omsorg ska läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning”.
Minst två av de befintliga byggnaderna föreslås bli kvar, gamla tygverkstaden –
speciellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull – och f.d. militärsjukhuset. Planen
förutsätter att de äldre träden behålls och nya planteras för en riklig vegetation i
planområdet. Likaså att nuvarande allé vid Artillerigatan kompletteras med nya
parklindar ända fram till Allégatan. En antikvarisk utgrävning omfattande 2 900
kvm på områdets nordöstra del rekommenderas av länsmuseet. De kommunala
kostnaderna beräknas uppgå till 4 675 000 kronor och balanseras mot
anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt försäljning av mark. Innan bygglov
ges ska undersökning av förekomsten av högradon utföras inom byggrätterna.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att byggnadsnämndens förslag ska antas av
kommunfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby kv. Kolgården m.fl. antas.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 83
Exploateringsavtal kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet
1:38. Tilläggsanslag
KS2009/199-25
- Tekniska nämnden 2009-04-29, § 121
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 158

Tekniska nämnden har i samband med antagande av detaljplan för kvarteret
Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38 (på f.d. A7 området), tecknat
markanvisningsavtal med PEAB. De föreslår nu att upprättat exploateringsavtal
godkänns med företaget. De vill även att tilläggsanslag medges med 1 miljon
kronor för anläggande av vatten-, spill- och dagvattenledningar till samtliga
nybildade fastigheter. Dessa uppkomna kostnader kommer att finansieras med
anläggningsavgifter.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att upprättat avtal godkänns och att tilläggsanslag
beviljas.
Kommunfullmäktiges beslut
• Upprättat förslag till avtal med PEAB Bostad AB om exploatering av kv.
Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38, godkänns.
• Tekniska nämnden beviljas 1 miljon kronor i tilläggsanslag för utbyggnad av
vatten och avlopp inom exploateringsområdet. Medel anvisas genom intäkter
från avgifter.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 84
Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande
- Byggnadsnämnden 2009-03-11, § 32
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 159

För antagande av kommunfullmäktige har byggnadsnämnden överlämnat förslag
till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79. Syftet med detaljplanen har angetts till
möjliggörande av byggande av villor (ca 32 st.) samt att reglera befintlig bebyggelse i området. Området som på södersidan gränsar till Vibble via Kneippbygatan och avgränsas av vägen till Högklint (Kneippbyn) i norr och väster samt av
länsväg 140 i öster är drygt 10 ha stort. Inom området är bl.a. Gotlandsmusikens
lokaler och ett museum beläget. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då
betydande miljöpåverkan kunde befaras främst vad gäller rödlistade arter. Efter att
tre tomter vid samråd har undantagits för ”naturmark” har bedömningen blivit att
påtaglig miljöpåverkan inte längre kvarstår. Exempelvis hylsnejlika tros ha goda
möjligheter att leva kvar. I övrigt utformas planen så att riktlinjerna för
vägtrafikbuller klaras och att halten av radon kontrolleras.
Ledningskontoret har gjort bedömningen att planbeskrivningen bör kompletteras
med tydligare skrivningar om energiförsörjning och radon. Förslag på detta har
lämnats. Kontoret har konstaterat att det i den översiktliga planeringen finns stöd
för en exploatering av området med bostäder. Det är dock angeläget att en
detaljutformning görs på så sätt att lokaler med rödlistade arter skyddas.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag tillstyrkt ledningskontorets tilläggsskrivning.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C) och Matias Lundström (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
• Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m.fl.
antas med följande tillägg i planbeskrivningen:
Energiförsörjning
Den planerade bebyggelsen bör utformas så att energiförbrukningen blir så låg
som möjligt. Bebyggelsen bör lokaliseras så att miljövänliga uppvärmningsalternativ som t.ex. solvärme möjliggörs.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 84 forts.
Radon
För att fastställa vilka byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika
förhöjda radonhalter i nybyggnationen måste en markradonundersökning göras
inom planområdets byggrätter.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 85
Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Tilläggsanslag
KS2009/197-25
- Tekniska nämnden 2009-04-29, § 97
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 160

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för Västerhejde
Vibble 1:78 m.fl. beläget norr om Vibble samhälle. Kommunen som har åtagit sig
att anlägga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt pumpstation har
begärt 4 miljoner kronor i tilläggsanslag. Denna kostnad ska finansieras med
anläggningsavgifter för området.
Ledningskontoret som inte har något att erinra mot tekniska nämndens förslag, har
föreslagit att exploateringsavtalet godkänns och att tilläggsanslag beviljas.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
• Upprättade förslag till avtal med dels Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson, dels
Jan Janthe om exploatering av Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. godkänns.
• Tekniska nämnden beviljas 4 miljoner kronor i tilläggsanslag för utbyggnad av
vatten och avlopp samt pumpstation inom området. Medel anvisas genom
intäkter från avgifter.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 86
Markanvisningsavtal för kvarteret Visby Stenhuggaren
KS2009/104-26
- Tekniska nämnden 2009-02-25, § 47
- Ledningskontoret 2009-03-12
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, 161

Tekniska nämnden har föreslagit att markanvisningsavtal med Gotlands konsumentförening upprättas för fastigheterna Stenhuggaren 7-11 och Artilleriet 1:6l i
Visby. I detta är kommunen beredd att sälja fem tomter i kv. Stenhuggaren samt
viss mark i kv. Artilleriet totalt ca 38 000 kvadratmeter för 12,25 miljoner kronor.
Kommunen och föreningen föreslås dela på kostnaden för byggande av behövlig
cirkulationsplats vid Follingboväg. Denna har beräknats till ca 7 miljoner kronor.
Övriga kostnader har beräknats till 6 miljoner kronor. En ny detaljplan har
påbörjats av stadsarkitektkontoret för utbyggnad av cirkulationsplats samt
förändringar av gatunät inom kvarteret.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt tekniska nämndens förslag till
markanvisningsavtal och delegation. Kontoret påpekar att i en senare framlagd
kalkyl över kostnaderna för cirkulationsplats m.m. uppgår dessa till 8 miljoner
kronor. Kontoret har även inhämtat stadsarkitektkontorets syn på föreslagna
trafiklösningar där de gör bedömningen att samhällsnyttan motiverar de
kommunala kostnaderna.
Kommunstyrelsen har föreslagit att markanvisningsavtalet ska godkännas och att
försäljningen av fastigheter inom kvarteret Stenhuggaren delegeras till
kommunstyrelsen.
Jäv:
Jäv anmäldes av Leif Dahlby (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal för fastigheterna Visby
Stenhuggaren 7-11 och Visby Artilleriet 1:6 godkänns.
• Till kommunstyrelsen delegeras beslutanderätten i ärenden om försäljning av
fastigheter inom kv. Stenhuggaren.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 87
Nämnd för gymnasieutbildning och vuxenutbildning
KS2007/381-65
- (Kommunfullmäktige 2008-11-24, § 142 och kommunstyrelsen 2008-10-23, § 221)
- Ledningskontoret 2009-03-31
- Centrala samverkanskommittén 2009-04-22, § 21
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 129

Kommunfullmäktige har tidigare givit i uppdrag utarbeta förslag till ny nämnd för
gymnasie- och vuxenutbildning där den kommunala gymnasieskolan, Komvux,
Gotlands folkhögskola och Lövsta landsbygdscentrum ska ingå.
Ledningskontoret har upprättat förslag till reglemente, ekonomi, personalfrågor
och samarbetsformer mellan grundskola och gymnasieskola. Ärendet har varit ute
på remissomgång. Styrgrupp för arbetet har utgjorts av kommunstyrelsens
arbetsutskott samt ordföranden i Folkhögskolestyrelsen. Projektledare har varit
Lennart Blom, förvaltningschef för Lövsta landsbygdscentrum.
Centrala samverkanskommittén har samverkat i ärendet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att en ny nämnd inrättas fr.o.m. 1 januari 2010.
Nämnden ska innehålla 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen föreslås få
i uppdrag att föreslå reglemente för den nya nämnden samt att ändra reglementena
för barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Styrelsen för Gotlands
folkhögskola läggs ner för att ingå i den nya nämnden.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M) och Amy Öberg (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
• En ny nämnd, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med nio ledamöter
och nio ersättare, inrättas fr.o.m. 1 januari 2010 för förvaltning av gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, Gotlands folkhögskola och Lövsta
landsbygdscentrum. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta förslag till reglemente för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ändring av reglementena för
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att antas att gälla fr.o.m.
1 januari 2010.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

123

PROTOKOLL
2009-06-15

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 87 forts.
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utgöra styrelse för Gotlands
folkhögskola och det nu gällande reglementet för Gotlands folkhögskola
upphör att gälla 1 januari 2010. Uppdragen som ledamot och ersättare i
Styrelsen för Gotlands folkhögskola återkallas fr.o.m. 1 januari 2010.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att framlägga förslag till budget för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden 2010.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Lövsta landsbygdscentrum
Styrelsen för Gotlands folkhögskola
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 88
Kulturpolitiskt program
KS2008/0396-70
- Kultur- och fritidsnämnden 2008-08-26, § 80
- Ledningskontoret 2008-12-16
- Arbetsutskottet 2009-03-10, § 64
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, 121

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram förslag till kulturpolitiskt program för att
antas av kommunfullmäktige. Programmet avser att ersätta gällande som är från
1989.
Ledningskontoret har tillstyrkt det kulturpolitiska programmet. Kontoret har
påpekat att programmet kräver ett ökat samarbete mellan nämnder, föreningar och
näringsliv för att förverkligas. De har bl.a. även ansett att begreppet mångfald har
behövt ett förtydligande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter givit ledningskontoret i uppdrag att i
samarbete med kultur- och fritidsnämnden bearbeta programförslaget i enlighet
med vad som framkom under arbetsutskottets överläggning. Kommunstyrelsen har
nu lagt fram förslag till fritidspolitiskt program med nedan föreslagna
förändringar:
att de tre sista styckena i avsnittet ”Kommunens roll och uppdrag” skulle utgå; d.v.s.
”Huvudmannaskapet innebär att …i en ömsesidig dialog” och att punkten Aktiv fritid
under avsnittet Kulturutbildning och –utövning skulle ha följande lydelse:
”Gotlands kommun ska stödja människors möjlighet till eget skapande och deltagande i
olika former av kulturaktiviteter. Gotlands kommun ska stödja och initiera samverkan
mellan kulturutövare och kulturutbildningar samt mellan kulturutövare och såväl
åretruntboende som besöksnäring, t.ex. i form av skapande turism.”
Kommunstyrelsen godkände följande lydelse av punkten Kompetens under avsnittet
Kultur som yrke och näring – den kreativa sektorn:
”Gotlands kommun ska bidra till uppbyggandet av en god kulturkompetens och
därigenom skapa en jordmån för att ta emot och stimulera projekt även av det mest
oväntade slag. På Gotland är det möjligt att tänka fritt!” (i stället för ”ska bygga upp”)

Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M), Majvor Östergren (S), Bodil
Rosengren (V), Margareta Persson (M) och Stefan Nypelius (C).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 88 forts.
Yrkande:
•
Torgny Lihnell (MP) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M), på ett
ändringsförslag innebärande att mening stryks lydande ”På Gotland är det
möjligt att tänka fritt.” Denna mening återfinns i förslaget vid punkten
Kompetens under avsnittet Kultur som yrke och näring – den kreativa sektorn.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens
förslag med ändringsyrkande av Torgny Lihnell och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande hade vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Med de av kommunstyrelsen föreslagna förändringarna, samt ovan föreslaget
ändringsyrkande antas det reviderade förslaget till kulturpolitiskt program.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 89
Fritidspolitiskt program
KS2008/0081-71
- Kultur- och fritidsnämnden 2008-01-23, § 8
- Ledningskontoret 2009-02-27
- Arbetsutskottet 2003-03-10, § 65
- Reviderat programförslag mars 2009
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 122

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram förslag till fritidspolitiskt program för
antagande av kommunfullmäktige. Förslaget har varit föremål för en remissomgång. Då gjordes en del ändringar. Programmet ska till sin utformning bidra till
att målen i Vision 2025 uppfylls. Nämnden har påpekat att programmet beskriver
att alla nämnder tar hänsyn till allmänhetens intressen.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande kommenterat programmet och satt in det i ett
större resonemang såväl regionalt, hälsopolitiskt som ur jämställdhetsperspektiv.
Kontoret har påpekat att för programmets förverkligande krävs att samarbete
mellan flera nämnder, föreningar och näringsliv både initieras och utökas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att ledningskontoret i samarbete med
kultur- och fritidsnämnden skulle bearbeta programförslaget i enlighet med vad
som framkom under arbetsutskottets överläggning. Kommunstyrelsen har nu lagt
fram ett sådant bearbetat förslag:
att Framgångsfaktorerna under kapitel 2. Folkhälsa skulle kompletteras med
följande text (som en femte punkt):
”Kommunen ska verka för att människor med särskilda behov ges möjlighet till en aktiv
fritid.”

och att avsnittet Vision kapitel 6. Lokaler och anläggningar skulle ha följande
lydelse:
Kommunen samverkar med föreningslivet och andra externa parter kring
huvudmannaskap och alternativa driftformer av vissa kommunala fritidsanläggningar.
En arena för idrott, bad, kultur- och eventverksamhet byggs i Visby. I centralorterna
Slite, Visby och Hemse kompletteras utbudet av anläggningar för att skapa välutrustade
idrottscenter men också på andra orter fyller idrottsanläggningar en viktig roll för
motionären, föreningsliv och skolelever. Samlingslokalerna är naturliga mötesplatser och
de är utrustade med modern teknik för databaserad tävlingsverksamhet och/eller för att
kunna se direktsända idrotts- och kulturella evenemang från hela världen”.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 89 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M), Åke Kahlbom (C), Jennie Andersson (V)
och Stefan Nypelius (C)
Kommunfullmäktiges beslut
• Med av de föreslagna förändringarna antas det reviderade förslaget till
fritidspolitiskt program.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 90
Överenskommelse om klinisk prövning av läkemedel
KS2009/39-90
- Sveriges Kommuner och Landsting 2008-12-12 beslut nr 12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-04-20, § 317
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 168

Sveriges kommuner och landstings styrelse har träffat en nationell överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om klinisk prövning av läkemedel. SKL rekommenderar sina medlemmar att anta överenskommelsen som
gäller från den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2011 med en klausul om
förlängning med 2 år i taget.
Överenskommelsen ersätter tidigare avtal från 1998 och bygger på en mera
affärsmässig relation. Förutom kliniska prövningar regleras även uppföljningar av
redan godkända läkemedel, s.k. interventionsstudier. I avtalet regleras de kliniska
prövningar/icke-interventionsstudier som A: Initieras av läkemedelsföretag och
där företaget är sponsor. B: Initieras och helt genomförs av sjukvårdshuvudmannen med stöd från läkemedelsföretag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att den träffade överenskommelsen
antas.
Ledningskontoret har instämt i hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning och
föreslagit att överenskommelsen ska antas och tillämpas. Kontoret påpekar att
avtalet omfattas av regler som antagits av kommunen (2004-12-13). Dessa
återfinns i ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag
och medarbetare i den offentliga hälsosjukvården” träffat mellan SKL och LIF.
Kommunstyrelsen har föreslagit att avtalet ska antas.
Kommunfullmäktiges beslut
• Gotlands kommun antar och ska tillämpa avtalet mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, LIF, om kliniska
prövningar/icke-interventionsstudier av läkemedel.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 91
Motion. Förstärkt organisation för flyktingmottagande och integration
KS2008/0301-13
- Motion 2008-06-18
- Socialnämnden 2008-10-29, § 116
- Ledningskontoret 2009-03-20
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 117

Sven Bosarfve m.fl. (FP) har i en motion hemställt om att kommunen ska verka
för att fler flyktingar ska bosätta sig på Gotland. För att möjliggöra detta föreslås
bl.a. att information om kommunernas verksamhet ska spridas genom Migrationsverkets försorg. Det föreslås även att kommunen ska ta initiativ till samverkan
mellan berörda myndigheter på Gotland för att klargöra ansvarsfördelningen i
integrationsfrågor.
Socialnämnden har tillstyrkt ”motionen såtillvida att socialnämnden genomför
planerade insatser för att utveckla organisationen och introduktionsinsatser för
flyktingar och nyanlända invandrare”. Nämnden har redogjort för det kommunala
mottagandet och främst det s.k. sekundära flyttandet som för kommunens del
blivit den huvudsakliga och som man inte får samma ersättning för. De har även
redogjort för lokalt träffade överenskommelser mellan kommunen
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen på Gotland.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande delat socialnämndens bedömning och har
föreslagit att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Sven Bosarfve (FP) och Gustaf Hoffstedt (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att socialnämnden ska genomföra planerade insatser
för att utveckla organisationen och introduktionsinsatser för flyktingar och
nyanlända invandrare.
Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret, RU Folkhälsoenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 92
Motion. Uteservering året runt
KS2008/597-30
- Motion 2008-12-15
- Tekniska nämnden 2009-03-25, § 81
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 169

Inger Harlevi m.fl. (M) har i motion yrkat att uteserveringar ska tillåtas året runt
och att nuvarande taxa (från vecka 17 till vecka 39) ska gälla för kalenderår.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande påpekat att säsongen har förlängts från vecka
17 till vecka 44 (tidigare v. 17-39). Dessutom är avgiften utanför säsongen hälften
av befintlig taxa. Med detta har motionen föreslagits vara besvarad.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att tekniska nämndens yttrande
tillräckligt tillmötesgår motionärernas förslag.
Kommunstyrelsen har genom ett särskilt yttrande föreslagit att motionen ska anses
besvarad:
I februari beslöt kommunfullmäktige ändringar i den s.k. torghandelstaxan
(taxan för upplåtelse av offentlig plats). Ändringarna gäller fr.o.m. 1 april och
innebär bl.a. - som framgår av tekniska nämndens yttrande - att man för
oförändrad avgift får ha uteserveringen öppen under längre tid – t.o.m. vecka
44 (sista veckan i oktober) i stället för vecka 39 (slutet av september). Avgiften
för övrig tid halverades (från 32 till 16 kr per kvm). Den avgiften uttas per
vecka och erläggs alltså av den som under vinterhalvåret vill ta en mindre yta i
anspråk för uteservering. Med hänvisning till att uteservering är möjlig året
runt anser kommunstyrelsen att erfarenheterna av den nyligen vidtagna
ändringen av taxan ska inväntas.
Anförande:
Anförande hölls av Håkan Onsjö (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med kommunstyrelsens yttrande.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 93
Motion. Inhägnad av och säkerhet vid vindkraftverk
KS2008/536-22
- Motion 2008-11-24
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-01-28, § 2
- Byggnadsnämnden 2009-03-11, § 42
- Ledningskontoret 2009-03-20
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 118

Bror Lindahl (FP) har i en motion hemställt om vindkraftverken ska inhägnas och
att inhägnande ska vara ett krav vid tillståndsgivningen. Bakgrunden är ett antal
tillbud, där allvarliga olyckor kunde ha inträffat.
Byggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås. De anser dock att det
finns anledning att följa utvecklingen och beakta de rekommendationer som
lämnas av centrala myndigheter. Nämnden har som underlag till sin motivering
gjort en gedigen genomgång av inträffade olyckor. De konstaterar att inte heller
Boverket förordar en inhägning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt beslutsförslag avstyrkt motionen. De har
gjort bedömningen att utifrån rapporterade olyckor finns det inte något behov av
att inhägna eventuell riskzon. Allmänhetens möjligheter att besöka vindkraftsområden med stöd av allemansrätten får anses väga tyngre.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. De har hänvisat till
yttranden från miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden med
motiveringen att dagens statistik och erfarenheter inte visar på tillräckliga motiv
för föreslagen inhägnad.
Kommunstyrelsen har föreslagit avslag på motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Bror Lindahl (FP), Therese Mangard (V), Pär Stenegärd (C)
och Anders R. Johansson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motion avslås.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret, RU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 94
Medborgarförslag. Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige
KS2008/478-04
- Medborgarförslag 2008-10-27
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 141

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att kommunfullmäktige ska
minska antalet ledamöter till 61, det minsta antalet som erfordras enligt
kommunallagen. Han har motiverat detta med att skolan och vården skulle spara
pengar.
Ledningskontoret har i sitt förslag till svar redogjort för kommunallagens
bestämmelser och de eventuella besparingar som ett sådant förslag skulle
medföra. Förslaget är möjligt att genomföra och bör i sådana fall hanteras i
kommunens budget- och planeringsprocess. Kontoret har ansett att
medborgarförslaget anses besvarat med sitt svar.
Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett
medborgarförslaget vara besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Therese Mangard (V), Janica
Sörestedt (S), Eva Nypelius (C), Anders R. Johansson (V) och Jenny Guteäng (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 95
Medborgarförslag. Öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige
KS2009/135-10
- Medborgarförslag 2009-03-23
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 137

Hans Svensson har i ett medborgarförslag föreslagit att antalet ledamöter i
kommunfullmäktige ska öka. Som motivering har angetts att medborgarinflytandet säkras i den kommunala verksamheten och att ”den demokratiska
beslutandeprocessen stimuleras” och förstärks (se även föregående
medborgarförslag, § 94).
Ledningskontoret har i sitt förslag till svar redogjort för kommunallagens
bestämmelser och de eventuella besparingar som ett sådant förslag skulle
medföra. Förslaget är möjligt att genomföra och bör i sådana fall hanteras i
kommunens budget- och planeringsprocess. Kontoret har ansett att
medborgarförslaget b anses besvarat med sitt svar.
Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett
medborgarförslaget vara besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 96
Medborgarförslag. Varning vid felaktig användning av skattemedel
KS2008/387-10
- Medborgarförslag 2008-09-13
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 170

I ett medborgarförslag har Sten Söderström föreslagit att nämnder som felaktigt
använder skattemedel ska varnas av kommunfullmäktige.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande redogjort för den ansvarsfördelning som
följer av kommunallagen och som kommunen har att följa. Till sitt förfogande har
kommunfullmäktiges förtroendevalda revisorer, som efter eget avgörande
granskar att nämndernas verksamheter sköts på ett ändamålsenligt sätt. De
förtroendevalda revisorerna har i sin tur hjälp av konsulter från revisionsfirmor.
Med sitt utlåtande har kontoret föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 97
Medborgarförslag. Höjd skatt för att finansiera skola och barnomsorg
KS2009/70-04
- Medborgarförslag 2009-02-12
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 146

I ett medborgarförslag från Sofia Lindvall föreslås att skatten ska höjas och att
dessa medel oavkortat ska användas inom skola och barnomsorg.
Ledningskontoret redogör för kommunens planeringsmodell och konstaterar
samtidigt att kommunens ekonomi är ansträngd och att omfattande besparingar
har lagts ut på nämnderna. Ytterligare besparingar kan komma ifråga. Kontoret
påpekar att Gotland redan har en förhållandevis hög utdebitering och att 1
procentenhets höjning skulle innebära 88 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.
Detta skulle också innebära att ön fick den näst högsta utdebiteringen i riket. Med
ledningskontorets utlåtande har förslaget ansetts vara besvarat.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med
ledningskontorets utlåtande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 98
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen GotlandsMusiken 2008
- Stiftelsen Gotlandsmusiken - Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008

Kommunfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för Stiftelsen GotlandsMusiken.
Jäv:
Jäv anmäldes av Lilian Edwards (M) och Ursula Jacobsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Resultat- och balansräkning fastställs.
• Styrelsen för Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2008.
Expedieras:
Stiftelsen GotlandsMusiken

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 99
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Gotland 2008 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
- Samordningsförbundet Gotland, FINSAM, Årsredovisning och revisionsberättelse för 2008

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för Samordningsförbundet Gotland,
FINSAM (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). I förbundet ingår
kommunen, försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen från och
med 2008-01-01).
Jäv:
Jäv anmäldes av Per-Olof Jacobsson (C) och Gustaf Hoffstedt (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Resultat- och balansräkning fastställs.
• Samordningsförbundet Gotland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
Expedieras:
Samordningsförbundet Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 100
Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,
Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk
AB och ALMI Företagspartner Gotland AB 2008 med Regioninvest AB
- Årsredovisningar och revisionsberättelser för:

- AB Gotlandshem
- Gotlands Industrihus AB
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Energi AB
- ALMI Företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB

Årsredovisningar och revisionsberättelser för av kommunen ägda eller delägda
dotterbolag har lämnats till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
• Årsredovisningarna läggs till handlingarna.
Expedieras:
AB GotlandsHem
Gotlands Industrihus AB
Gotlands Stuveri AB
Gotlands Energi AB
ALMI Företagspartner Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 101
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
• Greta Henrikssons medborgarförslag om att öppna egen ambassad
i Stockholm.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 173

• Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa/långtidssjukskrivna
komma in på dagis/äldreomsorgen som extra resurs.
•
•

Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2009-02-11, § 5 och
Social- och omsorgsnämnden 2009-04-22, § 40

• Håkan Olssons medborgarförslag om färre antal kommunalråd.
•
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 143
• Håkan Olssons medborgarförslag om att minska på antalet tjänstemän i
kommunen.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 144

• Bertil Häggs och Ingrid Johanssons medborgarförslag om att riva upp beslut
om användning av vinstmedel från försäljningen av föreningshuset Borgen.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 140

• Fredrik Adelskölds medborgarförslag om en gemensam kanal för skaderapportering.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-04-23, § 119

• Lena Hejdenbergs medborgarförslag om förbättrad samverkan mellan
myndigheter.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 171

• Claes Nysells medborgarförslag om försäljning för att förhyra skolfastigheter.
•
Beslut i kommunstyrelsen 2009-04-23, § 120
• Ola Pettersons medborgarförslag om att kommunfullmäktige bör vara
kommunens beslutsinstans i ärenden som rör bergtäkter på Gotland m.m.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 172
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 101 forts.
• Kristina Erikssons medborgarförslag om anläggande av s.k. vägbulor i
Norderport, på Norra kyrkogatan och Odalgatan.
•

Beslut i tekniska nämnden 2009-04-29, § 108

• Eva Forséns medborgarförslag om införande av nya parkeringskort i stället för
P-automater.
•

Beslut i tekniska nämnden 2009-04-29, § 109

• Tenny Larssons medborgarförslag om låta oberoende part föreslå
effektiviseringar inom administrationen.
•

Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 145

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 102
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Hans Svenssons medborgarförslag om att upplåta parkeringsutrymmet kring f.d. Flextronics för husbilar.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2009/171-51
2009-04-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Ulla Evertz och Lena Allansdotters medborgarförslag om
anläggande av en utomhusdansbana i Visby.

KS 2009/174-76
2009-04-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Irene Magnussons medborgarförslag om att riva upp besluten att KS 2009/181-83
2009-04-27
lägga ner dagcentralen och stänga köket vid Klostergården i
Roma
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Håkan Olssons medborgarförslag om försäljning av kongresshallen.

KS 2009/183-10
2009-04-27

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.
Håkan Olssons medborgarförslag om försäljning av Lövsta.
Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.
Håkan Olssons medborgarförslag om att avskaffa vårdnadsbidraget.

KS 2009/184-10
2009-04-27
KS 2009/195-88
2009-05-05

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.
Hans Lundbergs medborgarförslag om införande av bredbandstelefoni.

KS 2009/207-10
2009-05-08

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Jenny Smedbergs m.fl. medborgarförslag om avgiftsfria
parkeringar runt högskolan och studentbostäder för studeranden
vid högskolan (Totalt har det kommit in 52 förslag från folkbokförda på Gotland).

KS 2009/220-51
2009-05-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Birgitta Thomassons medborgarförslag om daglig verksamhet i
Hemse.

KS 2009/223-80
2009-05-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 102 forts.
Birgitta Thomassons medborgarförslag om uppsättande av
väggklocka på kommunhuset i Hemse.

KS 2009/222-10
2009-05-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

Margareta Lindholms medborgarförslag om införande av en s.k.
Göransdag.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 103
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare
- Johan Wahlberg 2009-05-11

Kommunfullmäktige har att utse en ny ersättare i tekniska nämnden efter Johan
Wahlberg (S) som avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktiges beslut
• Johan Wahlberg (S) befrias från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
• Till ny ersättare i tekniska nämnden utses:
S Joakim Vinberg, Kakelugnsgatan 49, 621 53 Visby
att vid förfall för ordinarie i s-gruppen inträda i ordningen efter Tore Hansson.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Johan Wahlberg
Joakim Vinberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 104
Fyllnadsval. Gotlands Tingsrätt. Nämndeman
- Ronny Holmqvist

Gotlands Tingsrätt har entledigat nämndeman Ronny Holmqvist (S) från
uppdraget. Kommunfullmäktige har därför att utse en ny nämndeman i Gotlands
Tingsrätt.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt utses:
S Aino Friberg Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Gotlands Tingsrätt
Ronny Holmqvist
Aino Friberg Hansson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

145

PROTOKOLL
2009-06-15

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 105
Interpellation. Ökade utbetalningar av socialbidrag
KS 2009/185-14

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av
Janica Sörestedt (S) om ökade utbetalningar av socialbidrag. Janica Sörestedt
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2009-04-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 106
Interpellation. Vård på lika villkor
KS 2009/186-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) besvarade
interpellation av Hanna Westerén (S) om vård på lika villkor. Hanna Westerén
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Carina Lindberg (V).
Interpellation 2009-04-27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 107
Frågor
•

Hans-Erik Svensson (S) fick tillstånd att ställa en fråga om eventuellt
byggande av bostäder på Gutavallen. Frågan besvarades av byggnadsnämndens
ordförande Lars Thomsson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 108
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Brittis Benzler m. fl. (V)
Vinstdrivande företag bör inte vara tillåtna i kommunala
upphandlingar av vård, skola och omsorg

KS 2009/264-05
2009-06-15

Lisa Kalström, m.fl. (S)
Genomförande av VA-utredning Sudersand-Ekeviken

KS 2009/265-01
2009-06-15

Brittis Benzler m. fl. (V)
Utlys en arkitekttävling för att bygga om Korpen

KS 2009/279-90
2009-06-15

Brittis Benzler m. fl. (V)
Barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor

KS 2009/280-93
2009-06-24

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 109
Interpellationer; nya
•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om Revisionsrapport – Vad hände sen?
(KS 2009/255-90)

•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens
ordförande Gustaf Hoffstedt (M) ställa interpellation om den barnverksamhet
som tidigare bedrevs vid familjerådgivningen. (KS 2009/256-99)

•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om psykiatrins
öppenvårdsavdelning. (KS 2009/257-93)

•

Jennie Andersson (V) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om konsumtion av danskt griskött.
(KS 2009/258-48)

Kommunfullmäktiges beslut
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 110
Information
Till handlingarna lades:

•

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2009-02-16, § 286, om psykisk ohälsa
hos barn och ungdomar (med anledning av kommunfullmäktiges beslut
§ 157/2006)

Anförande:
Anförande hölls av Brittis Benzler (V).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 111
Kommunfullmäktige. Ledamot
- Carina Grönhagens (S) avsägelse 2009-06-14

Carina Grönhagen (S) har anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
• Carina Grönhagen (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
• Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige.
Expedieras:
Carina Grönhagen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 81

Ärende: Användning av vinstmedel i samband med Föreningshuset Borgens likvidation
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsen förslag.
NEJ: Björn Janssons (S) yrkande.

Följande röstade ja:
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)
Håkan Onsjö (M)
Rolf K. Nilsson (M)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson C)
Anne-Marie Richardson (C)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Torbjörn Nordström (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Gunnar Tinge (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Lena Simonson (M)
Bror Lindahl (FP)
Sven Bosarfve (FP)
Yngve Andersson (KD)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Sven Larsson (M)
Amy Öberg (FP)
Ursula Jacobsson (C)
Lilian Edwards (M), ordförande

Följande röstade nej:
Sonia Landin (S)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen-Gahnström(S)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Majvor Östergren(S)
Anna Enström (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Lena Eneqvist (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)
Elisabeth Kalström (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Janica Sörestedt (S)
Torgny Lihnell (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Andersson (V)
Bodil Rosengren (V)
Magnus Molin (tid. Eriksson) (S)
Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Therese Mangard (V)

Bilaga § 105

Interpellationssvar till Janica Sörestedt (s) om försörjningsstöd

Janica Sörestedt ställer i en interpellation till mig två frågor om försörjningsstödet, med
anledning av den globala ekonomiska krisen. Sörestedt menar att ”[det finns idag inga tecken
på att kulmen är nådd utan antalet människor som tvingas söka socialbidrag kommer att
fortsätta öka i takt med att människor förlorar sina jobb.”
Den första frågan lyder:
1. Hur ser Gustav Hoffstedt på den utvecklingen och vad ämnar han göra för att motverka
ökningen av utbetalningar av socialbidrag på Gotland?
Jag är medveten om att pressen på trygghetssystemen ökar under bistra tider. Nämndens
huvuduppdrag är att säkerställa att det finns en ekonomisk styrka till att betala ut
försörjningsstöd till alla berättigade oavsett hur lång lågkonjunkturen blir. Detta eftersom
ingen annan myndighet betalar ut försörjningsstöd, till skillnad från insatser som syftar till att
minska arbetslöshet.
Möjligen är Sörestedts påstående om att det saknas tecken på att kulmen är nådd väl djärv.
Sedan mars månad har utbetalningen av försörjningsstödet i själva verket minskat. I maj
månad var beloppet visserligen högre än maj 2008, men lägre än maj 2005, 2006 och 2007.
Socialnämndens viktigaste verktyg för att motverka socialbidragsberoende som följd av
arbetslöshet heter FINSAM. Finessen med FINSAM är samverkan mellan Gotlands kommun,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De tre aktörerna arbetar över
myndighetsgränserna i syfte att erbjuda den arbetslöse ett optimalt stöd.
Låt mig lyfta fram en av de prioriterade målgrupperna: unga arbetslösa. I det s.k.
Skarphällsprojektet erbjuds arbetslösa 18-29-åringar praktik i affärerna på Skarphäll. I ett
annat projekt – På spåret – erbjuds unga med neuropsykiatriska diagnoser coachning och
arbetsträning för att komma närmare arbetsmarknaden.
Socialnämnden driver projekt även med andra. Som exempel kan nämnas vårt samarbete med
HANSA-utbildning, där f.n. 78 personer som uppbär försörjningsstöd ingår. I dagsläget har
21 av dem fått sommarjobb tack vare projektet. Sannolikt väntar jobberbjudanden för flera av
dem också efter sommaren.
Janica Sörestedts andra fråga lyder:

Kommer Gustav Hoffstedt att agera gentemot sin regering så att de gotländska
skattebetalarna inte ska belastas för konsekvenserna av jobbkrisen?
Det enkla svaret på frågan är nej. Det finns inte en chans i världen att just gotländska
skattebetalare ska kunna fredas från lågkonjunkturen. Den är en prövning vi får dela med
skåningar, samer och ölänningar.
Enligt Arbetsförmedlingen på Gotland förväntas arbetslösheten öka under fjärde kvartalet
2009 med c:a 430 personer jämfört med fjärde kvartalet 2008. I så fall innebär det en ökning
av arbetslösheten från 3,7 procent till 4,9 procent. En tröst i bedrövelsen är att Gotland hittills
hävdar sig bättre än riket i genomsnitt. Där uppgår arbetslösheten redan i dag till 8,3 procent,
låt vara att den grupp som då avses är 15-74-åringar istället för 16-64-åringar som är fallet i
den gotländska prognosen.

___________________________
Gustaf Hoffstedt
Ordförande

Bilaga § 106

INTERPELLATIONSSVAR
2009-06-15

Interpellation om vård på lika villkor
Ledamoten Hanna Westerén (s) har i en interpellation till mig frågat hur det
ser ut inom den gotländska sjukvården när det gäller vård på lika villkor och
vad jag som ordförande gör för att säkerställa att vård ges på lika villkor.
Frågorna är föranledda av SKL:s publikation "Vård på (o)lika villkor" - en
kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård.
Mitt svar:
Det finns ingen anledning att tro att Gotland skulle avvika från övriga landet
när det gäller de resultat som framkommit i redovisningen: Det finns områden
som ur jämlikhetssynpunkt kan bli bättre. Men materialet är alltför begränsat
för att vara representativt för hela vården och ger därför inte något definitivt
svar på om svensk – och gotländsk - hälso- och sjukvård ges på lika villkor.
Det finns inte heller några kvalitetsindikatorer som tydligt representerar
jämlik vård. Det är svårt att ställa upp mätbara kriterier och ingen av frågorna
kan därför besvaras med någon säkerhet.
Det är vårt ansvar att utjämna skillnader i ohälsa för att uppnå målet god hälsa
för alla. De största resurserna ska fördelas till dem med de största behoven.
Lika behandling ska ges till lika sjukdomsfall.
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet.

Per-Olof Jacobsson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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