Kommunfullmäktige
KALLELSE

22 februari 2010
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde på
Suderbys Herrgård, Västerhejde

måndagen den 22 februari 2010 kl. 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Länsstyrelsens protokoll som utvisar att Sivert Larsson (C) blir ny
ersättare i kommunfullmäktige (efter Jennifer Herlitz, C)

3.

Detaljplan med byggnadsordning – Visby innerstad. Antagande

4.

Införande av valfrihetssystem enligt LOV (Valfrihetssystem inom
hemtjänsten)

5.

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6.

Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

7.

Lag om handel med viss receptfria läkemedel; åtgärder

8.

Tillämpningsregler för Bussiga kortet

9.

Diplomering som Fair Trade City. Motion av Anna Wickström (S) och
Torgny Landin (S)

10.

Inrättande av kulturråd. Motion av Stefaan De Maecker (MP),
Björn Jansson (S) och Brittis Benzler (V)

11.

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

12.

Regionalt omställningsavtal med fackliga organisationer.
Motion av Björn Jansson (S)

13.

Verka för att Gotland blir GMO-fritt. Medborgarförslag

14.

Ansökan om ö-status hos EU. Medborgarförslag

15.

Omställningsmedel för förlängning av Strandpromenaden. Medborgarförslag

16.

Böter för förorenande hund Medborgarförslag

17.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

18.

Medborgarförslag; nyinkomna

19.

Valärenden:
Fyllnadsval av:

a) En ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 2010-10-31 (efter Eric Martell, S, som
utsetts som ledamot)

b) En ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2010-12-31
(efter Sofia Wärngård Langs,V, som avsagt sig uppdraget)

c) En ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31
(Isaac Ouro-Nimini, KD, som avsagt sig uppdraget)

Nominering av:
d) Fem ledamöter och fem ersättare i nybildade Viltförvaltningsdelegationen
2010-2013. (Viltförvaltningsdelegationen ersätter Viltvårdsnämnden)

20.

Stefaan De Maeckers (MP) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C) om att GotlandsHems hyresgäster skall vara folkbokförda
på Gotland

21.

Pär Stenegärds (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om insatser för kollektivtrafiken

22.

Brittis Benzlers (V) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om nämnders och förvaltningars insatser utifrån
miljöprogrammet

23.

Hans-Erik Svenssons (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) om bristen på distriktsläkare inom
primärvården

24.

Eventuella frågor

25.

Eventuella. nya motioner och interpellationer

26.

Information; inrapportering av gynnande ej verkställda beslut inom
socialnämnden

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se,
att hämtas på Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Suderbys
för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 13 februari 2010
Lilian Edwards
Ordförande
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Kommunfullmäktige. Ersättare
Innehåll
•

Länsstyrelsens protokoll 2009-12-17

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde på
Suderbys Herrgård, Västerhejde

måndagen den 22 februari 2010 kl. 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Länsstyrelsens protokoll som utvisar att Sivert Larsson (C) blir ny
ersättare i kommunfullmäktige (efter Jennifer Herlitz, C)

3.

Detaljplan med byggnadsordning – Visby innerstad. Antagande

4.

Införande av valfrihetssystem enligt LOV (Valfrihetssystem inom
hemtjänsten)

5.

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6.

Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

7.

Lag om handel med viss receptfria läkemedel; åtgärder

8.

Tillämpningsregler för bussiga kortet

9.

Diplomering som Fair Trade City. Motion av Anna Wickström (S) och
Torgny Landin (S)

10.

Inrättande av kulturråd. Motion av Stefaan De Maecker (MP),
Björn Jansson (S) och Brittis Benzler (V)

11.

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

12.

Regionalt omställningsavtal med fackliga organisationer.
Motion av Björn Jansson (S)

13.

Verka för att Gotland blir GMO-fritt. Medborgarförslag

14.

Gotland bör söka ö-status hos EU. Medborgarförslag

15.

Omställningsmedel för förlängning av Strandpromenaden. Medborgarförslag

16.

Böter för förorenande hund Medborgarförslag

17.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

18.

Medborgarförslag; nyinkomna

19.

Valärenden:
Fyllnadsval av:

a) En ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 2010-10-31 (efter Eric Martell, S, som
utsetts som ledamot)

b) En ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2010-12-31
(efter Sofia Wärngård Langs,V, som avsagt sig uppdraget)

c) En ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31
(Isaac Ouro-Nimini, KD, som avsagt sig uppdraget)

Nominering av:
d) Fem ledamöter och fem ersättare i nybildade Viltförvaltningsdelegationen
2010-2013. (Viltförvaltningsdelegationen ersätter Viltvårdsnämnden)

20.

Stefaan De Maeckers (MP) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C) om att GotlandsHems hyresgäster skall vara mantalsskrivna
på Gotland

21.

Pär Stenegärds (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om insatser för kollektivtrafiken

22.

Brittis Benzlers (V) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om nämnders och förvaltningars insatser utifrån
miljöprogrammet

23.

Hans-Erik Svenssons (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) om bristen på distriktsläkare inom
primärvården

24.

Eventuella frågor

25.

Eventuella. nya motioner och interpellationer

26.

Information; inrapportering av gynnande ej verkställda beslut inom
socialnämnden

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se,
att hämtas på Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Suderbys
för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 13 februari 2010
Lilian Edwards
Ordförande

Länsstyrelsen i
Gotlands län

PROTOKOLL
2009-12-17
Dnr: 201-7425-09

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den
17 december 2009 till och med den 31 oktober 2010.
Kommun: Gotland
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Sivert Larsson
Avgången ersättare: Jennifer Räileanu (numera Herlitz)
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Curt Broberg
Christer Mattsson
Gösta Hult

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl-Johan Boberg
Ursula Jacobsson
Anne-Marie Richardson
Britt-Louise Hansson
Cecilia Henriksson
Bibbi Olsson
Torbjörn Nordström
Åke Kahlbom
Sivert Larsson *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lars Thomsson
Eva Nypelius
Arvid Mickelåker
Ola Lindvall
Lars Jacobsson
Torsten Gislestam

1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
10. Åke Kahlbom
11. Sivert Larsson *

Södra
Ledamot

Ersättare

Pär Stenegärd
Åsa Larsson
Barbro Ronsten
Hans Klintbom
Per-Olof Jacobsson
Eva Gahnström
Stefan Nypelius
Kerstin Löfgren Dahlström

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl-Johan Boberg
Ursula Jacobsson
Anne-Marie Richardson
Britt-Louise Hansson
Cecilia Henriksson
Bibbi Olsson
Torbjörn Nordström
Åke Kahlbom
Sivert Larsson *

Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen, Strandgatan 1-2, VISBY, 621 85 VISBY
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.
Morten Spencer
Lena Larsson
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Detaljplan med byggnadsordning – Visby
innerstad. Antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 1

•

Ledningskontoret 2009-12-18

•

Byggnadsnämnden 2009-10-28, § 178. Länk till detaljplanen (PDF-fil 1,82 MB)

•

Byggnadsordning för Visby innerstad. Fås på begäran (PDF-fil 8,71 MB)

•

Bakgrund: Kommunstyrelsen 2009-06-11, § 178

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 1
Au § 1

Detaljplan med byggnadsordning - Visby innerstad. Antagande
- Byggnadsnämnden 2009-04-08, § 52
- Ledningskontoret 2009-12-18
- Kommunstyrelsen 2009-06-11, § 178
- Byggnadsnämnden 2009-10-28, § 178

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för Visby
innerstad under tiden den 11 maj - 2 juni 2009. Planen ska ersätta ett stort antal
äldre stadsplaner och fastighetsplaner och har som syfte att skapa förutsättningar
för en utveckling av Visby innerstad i samklang med stadens kulturvärden. I
planen finns bestämmelser för hur bebyggelsen och miljöerna ska vårdas,
förvaltas och utvecklas. Till planen hör en byggnadsordning som ska vägleda och
tydliggöra hur detaljplanens bestämmelser ska tillämpas. I byggnadsordningen
redovisas karaktärsdrag i staden och ges riktlinjer för utveckling, vård och
förvaltning av stadens byggnader.
De synpunkter som inkommit under utställningsskedet har endast föranlett smärre
justeringar av redaktionell art samt vissa förtydliganden i planbeskrivning och på
plankartan. Så har t ex byggnadsordningen setts över mot bakgrund av
Länsstyrelsens synpunkter på att reglerna för helt ny bebyggelse och obebyggda
tomter är otillräckliga. I övrigt konstaterar Länsstyrelsen i sitt remissvar att
byggnadsordningen är mycket bra samt att behandlingen av riksintressena kan
godtas.
Under utställningsfasen förelades samtliga sakägare, 1045 st, att senast den 15 juli
2009 anmäla eventuella anspråk på ersättning för skada enligt 14 kap, 8 § planoch bygglagen. Den som inte lämnat in en anmälan innan detta datum förlorar sin
rätt till ersättning i enlighet med 5 kap, 28 a § plan- och bygglagen. Två anspråk
har inkommit inom den föreskrivna tiden.
I samrådet uttalade kommunstyrelsen 2008-08-21, § 178, att man inte hade något
att erinra mot planförslagets övergripande mål, föreslagna riktlinjer och åtgärder.
Med hänsyn till planens bevarandekaraktär framhöll kommunstyrelsen emellertid
vikten av att restriktionerna inte får hindra den framtida utvecklingen av turism
och handel i innerstaden.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 1 forts
Au § 1

Byggnadsnämnden föreslår i beslut 2009-12-18, § 178, att kommunfullmäktige
antar förslaget till detaljplan med tillhörande byggnadsordning.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget och föreslår därför att
detaljplanen med tillhörande byggnadsordning antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby innerstad med tillhörande
byggnadsordning antas.

2009-12-18

1(1)

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Visby innerstad – förslag till detaljplan, antagande
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att säkerställa innerstadens kulturvärden genom
planläggning som anger hur staden skall utvecklas och bevaras. Till planförslaget hör en byggnadsordning där innerstadens olika karaktärsområden
beskrivs med riktlinjer vars syfte att säkerställa områdenas kulturvärden.
De synpunkter som inkommit under utställningsskedet har endast föranlett
smärre justeringar av redaktionell art samt vissa förtydliganden i
planbeskrivning och på plankartan. Så har t ex byggnadsordningen setts över
mot bakgrund av Länsstyrelsens synpunkter på att reglerna för helt ny
bebyggelse och obebyggda tomter är otillräckliga. I övrigt konstaterar
Länsstyrelsen i sitt remissvar att byggnadsordningen är mycket bra samt att
behandlingen av riksintressena kan godtas.
Under utställningsfasen förelades samtliga sakägare, 1045 st, att senast den 15
juli 2009 anmäla eventuella anspråk på ersättning för skada enligt 14 kap, 8 §
plan- och bygglagen. Den som inte lämnat in en anmälan innan detta datum
förlorar sin rätt till ersättning i enlighet med 5 kap, 28 a § plan- och
bygglagen. Två anspråk har inkommit inom den föreskrivna tiden.
Byggnadsnämnden föreslår i beslut § 178/2009 att kommunfullmäktige antar
förslaget till detaljplan med tillhörande byggnadsordning.
Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget och föreslår därför att
detaljplanen med tillhörande byggnadsordning antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till
detaljplan med tillhörande byggnadsordning.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2009-10-28

BN§ 178

Dnr 32018

Au§ 299

VISBY INNERSTAD – Detaljplan med tillhörande byggnadsordning
Godkännande
_________________________________________________________________________
_
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)
Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan med tillhörande byggnadsordning och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan med
tillhörande byggnadsordning och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Stadsarkitektkontoret
Stadsarkitektkontoret föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan med
tillhörande byggnadsordning och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

ÄRENDEBESKRIVNING
Detaljplanen, som omfattar hela staden innanför murarna syftar till att skapa förutsättningar för
en utveckling som kan ske i överensstämmelse med stadens kulturvärden så att de inte
påverkas negativt. Hela planområdet är en kulturmiljö av riksintresse. Planen reglerar
bebyggelsens vård, förvaltning och utveckling. Till detaljplanen hör en byggnadsordning som
förtydligar detaljplanens intentioner. Plankartans bestämmelser hänvisar till
byggnadsordningen.
Till planhandlingarna fogas även planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och
fastighetsförteckning samt samrådsredogörelse och detta utställningsutlåtande, vilka dock inte
ska antas.
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden med beslut om utställning den 8 april 2009,
BN§ 52.
Planförslaget, daterat 2009-04-08, har varit utställt under tiden 11 maj – 2 juni 2009. 12
synpunkter har inkommit. Stadsarkitektkontoret har i ett utlåtande redovisat dessa, därav
föranledda åtgärder och förslag till beslut, bilaga 178 .
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Införande av valfrihetssystem enligt LOV
(Valfrihetssystem inom hemtjänsten)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 352

•

Ledningskontoret 2009-11-20

•

Socialnämnden 2009-10-28, § 120

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 352
Au § 357

Införande av valfrihetssystem enligt LOV
KS2009/443-83
- Socialnämnden 2009-10-28, § 120
- Ledningskontoret 2009-11-20

Socialnämnden har hemställt att kommunfullmäktige ska besluta att kundval
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, ska införas inom kommunens
hemtjänst fr.o.m. 1 januari 2010.
Lagen är ett alternativ till att driva verksamheten i egen regi eller upphandla
verksamheten enligt LOU. LOV ska göra reglerna tydligare och göra det lättare för
kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter. LOV
innehåller regler för vad som ska gälla för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. De kommuner
och landsting som vill använda LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats
för valfrihetssystem (som administreras av Kammarkollegiet). Både privata företag och
ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Alla som
uppfyller ställda krav ska godkännas; d.v.s. ingen priskonkurrens gäller. För personer
som inte väljer ska ett ickevalsalternativ finnas. (Ett sådant kan också upphandlas enligt
LOU). Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ett kommunalt alternativ.
Den upphandlande myndigheten får anses ha tillämpat LOV när fullmäktige beslutat att
införa ett valfrihetssystem och annonserat valfrihetssystemet på den nationella
webbplatsen.
(Anm: Inom primärvården är landstingen fr.o.m. 1 januari 2010 skyldiga att tillhandahålla
ett vårdvalssystem).

Ledningskontoret föreslår att socialnämndens förslag ska tillstyrkas. Fullmäktiges
beslut (§ 202/2004) om införande av ett s.k. kundvalssystem för hemtjänst,
ledsagarservice och avlösarservice fr.o.m. den 1 januari 2005 föreslås upphävas
för att inga missförstånd ska uppstå. Upphävandet föreslås kopplas till tidpunkten
för annonsering av valfrihetssystemet på den nationella webbplatsen. Till socialnämnden föreslås delegeras vilka tjänster som ska ingå i systemet m.m. Begreppet
hemtjänst omfattar enligt ledningskontorets mening omfattar såväl servicetjänster
som omvårdnadstjänster.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 352 forts
Au § 357

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Socialnämndens hemställan om att införa kundval inom kommunens
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, bifalls.

•

Kommunfullmäktiges beslut om kundval från den 29 november 2004, § 202,
upphävs från den dag socialnämnden infört kundval i överensstämmelse med
LOV.

•

Socialnämnden utgör upphandlande myndighet enligt LOVs regelverk för de
tjänster som omfattas av lagen och som åligger nämnden att fullgöra enligt
kommunens beslut.

•

Till socialnämnden delegeras att beslut om vilka tjänster som ska ingå i
kundvalssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickevalsalternativ ska utformas.

2009-11-20

1(3)
Dnr

Ledningskontoret
Lotten von Heijne
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Införande av valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Socialnämnden har hemställt att kundval inom kommunens hemtjänst enligt
Lagen om valfrihetssystem, LOV, införs fr.o.m. 2010-01-01
Valfrihetssystem enligt LOV
Tillåtligheten, ansvarfördelningen och avtalsregleringen mellan myndighet
och externa leverantörer har varit otydligt i de kommuner som redan infört
olika varianter av kundvalsmodeller. För att råda bot på osäkerheten i dessa
frågor har lagen om valfrihetssystem, LOV, införts fr.o.m. 1 januari 2009.
Lagen har som syfte att skapa bra förutsättningar för valfrihetssystem i form
av kundval och god jordmån för konkurrens men gör det frivilligt för
kommuner att använda sig av lagens påbjudna kundvalssystem. LOV är ett
alternativ till tjänstupphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.
Till skillnad från upphandling enligt LOU innebär LOV att alla anbudsgivare
ska godkännas som uppfyller kraven i kommunens förfrågningsunderlag.
LOV kan tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för
personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.
Lagen innebär att kommunen måste informera tänkbara leverantörer om
möjligheten att leverera tjänster inom ovan nämnda områden genom en
nationell webbdatabas. Eftersom kommunen bestämmer utförarnas ersättning
kan dessa inte konkurrera med priset utan endast med kvaliteten på de utförda
tjänsterna. Även om kommunen väljer kundvalsmodellen måste man
tillhandahålla ett i förväg utformat s.k. ickevalsalternativ för de kunder som
inte vill eller kan välja utförare. Ickevalsalternativet kan utgöras av
egenregiverksamhet, upphandlad tjänst via LOU-utförare eller LOV-utförare.
För att valfrihetssystem enligt LOV ska uppstå måste dels i ett beslut tas i
enlighet med kommunallagens regler att ett valfrihetssystem enligt LOV ska
införas, dels att detta annonseras i den nationella webbdatabasen. Om den
upphandlande myndigheten inte annonserar i databasen har ett
valfrihetssystem enligt LOV inte uppstått. Detta innebär att en upphandlande
myndighet som beslutat att införa ett valfrihetssystem enligt LOV men som
inte annonserar på den nationella webbplatsen kan komma att göra en
otillåten direktupphandling enligt LOU eller att agera i strid mot de
grundläggande bestämmelserna i EG-fördraget.
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Kundval
I november 2004 beslutade kommunfullmäktige (KF § 202/2004) att tillstyrka
socialnämndens begäran att införa kundvalssystem för hemtjänst, ledsagning
och avlösarservice. Nämndens förslag byggde på ett kundvalssystem med
nämndens auktorisation av utförarna utan användning av LOU vilken
nämnden inte ansåg tillämplig för systemet. Den enskilde som beviljats
insatser kunde då välja utförare av tjänsterna; privata företag som godkänts av
socialnämnden eller kommunens egna utförare. Cirka 20 % av hemtjänsten
utförs idag av externa leverantörer. Det finns för närvarande sex företag som
är godkända av socialnämnden.
I nu aktuellt ärende har socialnämnden begärt att kundval enligt LOV ska
införas i kommunen för nämndens hemtjänst fr.o.m. 1 januari 2010. Eftersom
begreppet hemtjänst omfattar såväl servicetjänster (städning, tvätt, inköp,
matlagning m.m.) som omvårdnadstjänster (hjälp med personlig hygien,
dusch, på- och avklädning, hjälp vid måltider, tillsyn m.m.) samt ledsagning,
avlösning av anhörig och trygghetslarm får alla dessa tjänster anses omfattas
av nämndens begäran. Den exakta omfattningen av vilka tjänster nämnden
anser ska ingå kundvalssystemet och hur ickevalsalternativet enligt 9 kap. 2 §
LOV ska utformas, får delegeras till nämnden att besluta om.
LOV ger en hel del ordningsregler för en upphandlande myndighet som ska
tillämpa ett valfrihetssystem varför socialnämnden får ges rollen som
upphandlande myndighet enligt LOVs regelverk för de tjänster som omfattas
av lagens 1 kap. 1 § och som åligger nämnden att fullgöra enligt kommunens
beslut. I egenskap av upphandlande myndighet blir det också nämnden som
har ansvaret för att fullgöra den annonseringsskyldighet på nationell
webbplats som är ett krav i LOV. Likaså blir det socialnämndens ansvar att
handa de skyldigheter som regleras i kommunallagens bestämmelser i 3 kap.
19 §, dvs. att kontrollera och följa upp verksamheten, samt 3 kap. 19 a §, dvs,
att genom avtal tillförsäkra medborgarna insyn i utförarens verksamhet.
För att inte tolkningsproblem ska kvarstå om innehållet i socialnämndens
kundvalssystem ska kommunfullmäktiges beslut om kundval från 2004
upphävas.
Ersättningssystem
Det ska tilläggas att det i dagsläget således finns tre parallella system som
löper vid sidan av varandra för utförande av socialnämndens tjänster, dvs
egenregi, upphandling enligt LOU eller kundval enligt LOV. Dessutom
saknas det kommunala riktlinjer för hur egenregiverksamheten ska hanteras i
de situationer som extern utförare väljs för att utföra verksamheten. F.n. har
socialnämnden anpassat ersättningssystemet för egenregiutförarna av
hemtjänsten enligt LOVs kundvalsmodell så att denna får betalt för utförda
tjänster och bemannas utifrån efterfrågan på tjänster.

Uppföljning och utvärdering
Förutom att bevilja brukare insatser och godkänna externa leverantörer av
välfärdstjänster, ansvarar kommunen för att följa upp att beslutade tjänster
levereras till den enskilde. I ansvaret ligger att säkra att samtliga leverantörer
levererar minst den kvalitet som gäller enligt lag, kommunens krav och
bestämmelser.
För att alla leverantörer, externa och utförare i kommunal regi, ska behandlas
lika i systemet och ges så lika förutsättningar som möjligt har
socialförvaltningen organiserat sig i en beställaravdelning, skilt från de
kommunala utförarna. Kommunens utförare kommer att följas upp och
utvärderas på samma sätt som externa anordnare.
Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret bedömer att socialförvaltningen redan nu har kommit långt
i arbetet med att anpassa och utveckla det befintliga kundvalssystemet till
lagen om valfrihetssystem, LOV.
Socialnämndens inriktning och förvaltningens arbete ligger helt i linje med
kommunstyrelsens direktiv om fortsatt konkurrensutsättning.
Ledningskontoret betonar betydelsen av uppföljning och utvärdering av både
kvalitet och kostnader, så att jämförelse kan göras mellan privat och offentlig
verksamhet.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Socialnämndens hemställan om att införa kundval inom kommunens
hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, från och med
2010-01-01, bifalls.

•

Kommunfullmäktiges beslut om kundval från den 29 november 2004, §
202, upphävs från den dag socialnämnden infört kundval i
överensstämmelse med LOV.

•

Socialnämnden utgör upphandlande myndighet enligt LOVs regelverk för
de tjänster som omfattas av lagen och som åligger nämnden att fullgöra
enligt kommunens beslut.

•

Vilka tjänster som ska ingå i kundvalssystemet och omfattningen av dessa
samt hur lagens ickevalsalternativ ska utformas, delegeras till nämnden att
besluta om.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahlöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

28 oktober 2009

SON § 120
Införande av valfrihetssystem enligt LOV
•

SON 2008/176, Tjänsteskrivelse dat 2009-10-06, SON/Au 2009-10-21, § 77

Ärendebeskrivning
Från och med 2009-01-01 regleras kundval inom kommuner och landsting av lagen
om valfrihetssystem (LOV). För närvarande pågår ett projekt inom förvaltningen med
syfte att anpassa det befintliga kundvalssystemet inom hemtjänsten till den nya lagstiftningen. En förutsättning för att en kommun skall kunna erbjuda kundval enligt
LOV är att kommunfullmäktige har fattat beslut om det.
Arbetsutskottets beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att besluta om att införa kundval enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst från och med 2010-01-01.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att besluta om att införa kundval
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst från och med
2010-01-01.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Planeringschef David Taylor, SOF
Projektledare Anita Olofsson, SOF
Avd chef Mariann Godin Luthman, ÄO

justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2010-02-22

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 348

•

Ledningskontoret 2009-11-23

•

Bakgrund: Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 87

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 348
Au § 354

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KS2009/503-00
- (Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 87)
- Ledningskontoret 2009-11-23

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta förslag till
reglemente för den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som inrättats
fr.o.m. 1 januari 2010 för förvaltning av gymnasieskolan, kommunal
vuxenutbildning, Gotlands folkhögskola och Lövsta landsbygdscentrum. I
uppdraget låg också att framlägga förslag till ändring av reglementen för andra
nämnder som berördes av inrättandet, nämligen barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen. Reglementet för Gotlands folkhögskola upphävdes.
Ledningskontoret har framlagt förslag till reglemente och ändringar av berörda
nämnders reglementen. Förslaget till reglemente har överarbetats efter
arbetsutskottets behandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställs.

•

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen ändras
enligt upprättat förslag.

2009-11-23

1(9)
Dnr

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; reglemente och arvode
Kommunstyrelsen, reglemente
Barn- och utbildningsnämnden, reglemente

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, § 87, att Gotlands kommun ska inrätta
en ny gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd fr.o.m. 1 januari 2010 med nio
ledamöter och nio ersättare. Nämnden ska ta över ansvaret från barn- och
utbildningsnämnden när det gäller för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildningar. Nämnden tar också över
ansvaret för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar. Nämnden tar även över
ansvaret för kommunens folkhögskola, Gotlands folkhögskola, som vid samma
tidpunkt upphör som kommunal nämnd varför uppdragen som ledamot och ersättare
i styrelsen för Gotlands folkhögskola har återkallats fr.o.m. 1 januari 2010.
Nämnden ska också bilda en, från barn- och utbildningsnämndens förvaltning,
fristående förvaltning för de verksamheter som man ansvarar.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att upprätta förslag till reglemente för nämnden
och därav föranledda justeringar av reglementena för barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att framlägga förslag
till budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010.
Reglemente

Förslag till reglemente för den nya gymnasie- och utbildningsnämnden finns i bilaga
till denna skrivelse liksom de följdändringar som inrättandet av den nya nämnden
innebär kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
Arvodesregler

Kommunens regler för ersättning till förtroendevalda är beroende av uppdragets art
och omfattning. Vissa deltids- och heltidspolitiker (kommunalråd och
nämndsordförande/vice ordförande i nämnd) erhåller ett särskilt årsarvode. Därvid
tillämpas en princip med koppling till riksdagsmännens arvode, kommunstyrelsens
ordförande (100 %) och övriga kommunalråd (90%). De flesta arvoden för
nämndsordföranden har bestämts utifrån erforderlig tjänstgöringsgrad i relation till
övriga kommunalråds arvoden och viceordförandeuppdragen i relation till sin
ordförande. Därutöver finns regler om sammanträdesarvoden och andra ersättningar
som också gäller fritidspolitiker.
Arvodet för ordförande respektive vice ordföranden i den nya nämnden bör tillhöra
samma ersättningskategori som motsvarar ordförandens arbetsinsats i nedanstående
nämnder. Detta innebär en arvodesersättning som beräknas enligt följande grunder.
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NOT: Riksdagsmannaarvodet höjdes till 55 000 kronor den 1 november 2009 varför följande belopp
ska gälla vid nämndens införande.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
kommunalrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 resp. 5 %
av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 30 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
180 000
10 %
5%
utgår till ordförande i:
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunalråd
Kommunalråd
Social- och omsorgsnämnden
180 000
18 000
9 000
Barn- och utbildningsnämnden
180 000
18 000
9 000
Hälso- och sjukvårdsnämnden
180 000
18 000
9 000

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

180 000

18 000

9 000

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

•

Förslag till reglemente för den nya gymnasie- och utbildningsnämnden fastställs
enligt bilaga 1.

•

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente fastställs enligt bilaga 2.

•
•

Ändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente fastställs enligt bilaga 3.
Arvode till nämndens ordförande och viceordförande bestäms enligt
ovanstående förslag.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Bilaga 1
REGLEMENTE FÖR GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

-tillika styrelse för Gotlands folkhögskola
Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar
för att fullgöra den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet
för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildningar.
Nämnden har även ansvar för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar, inklusive
egendomsförvaltningen.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där kommunen svarar för
del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger kommunen när det gäller
fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom
nämndens verksamhetsområde.
Verksamhetens innehåll
2 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall bl.a.
- tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet med föreskrifter i lag eller förordning,
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta
reglemente.
- regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda utveckla gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten i kommunen.
- informera om gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.
Därvid åligger det gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att
- leda och samordna planeringen av kommunens gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamhet inklusive folkhögskoleverksamheten bl. a.
genom att förverkliga kommunens styrkort.
- skapa ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet, t ex vad beträffar
lokaler, inventarier, personal och driftmedel.
- ansvara för kommunens uppföljningsansvar enligt skollagen avseende ungdomar
under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte genomför eller fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola eller motsvarande utbildning, i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
- verka för samarbete mellan olika enheter inom nämndens verksamhetsområde och
med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer inom och utom
kommunen.
- utnyttja möjligheter till samordning av utbildningsutbudet med andra
utbildningsanordnare
- i samarbete med andra samhällsorgan, näringsliv, organisationer,
utbildningsanordnare utveckla nämndens verksamhet i ett lokalt, nationellt och
internationellt perspektiv.

- fördela verksamhetsmedel till de olika verksamhetsområdena i syfte att främja
individers och Gotlands utveckling.
- till kommunfullmäktige avge förslag till budget.
- verka för en hög kvalité i verksamheten.
- hålla sig väl förtrogen med den pedagogiska utvecklingen.
- verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges
tillfälle till utveckling av den egna kompetensen.
- kontinuerligt se över utarbetade riktlinjer och anvisningar och vid behov förnya
dessa.
- verka för en god arbetsmiljö för personal och brukare/kunder.
- förvalta de fastigheter som nämnden ansvarar för.
- lämna den information som kommunstyrelsen begär.
3 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande
1. med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd
av kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som
hänför sig till nämndens förvaltningsområde.
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
samt
3. besluta om sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och
avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda
omständigheter.
Organisation
4 § Inom gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten finns ett antal
avdelningar/rektorsområden som beslutas av nämnden. Arbetsuppgifter och
verksamhetsområden regleras genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
anvisningar.
Övriga uppgifter
5 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för de register som nämnden för i sin verksamhet och den
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt
reglemente.
Nämndsammansättning
6 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare
valda av kommunfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då
allmänna val till fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. den 1 januari året därpå.
Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.
Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin
mening antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
11 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som
nämnden bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet
skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar
den.

Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av
protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sker med
ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vem som skall
underteckna handlingar.
Utskott
17 § Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får inrätta ytterligare ett utskott utöver
arbetsutskottet.
18 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande är tillika ordförande i
arbetsutskottet.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskotts sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val,
skall fyllnadsval snarast förrättas.
20 § Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst tre ledamöter begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga delar
gälla för utskott.
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
dess helhet skall beredas av utskott om beredning behövs. Ordföranden eller
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott. När ärendet beretts skall
utskottet lägga fram förslag till beslut.

Information och samråd
22 § Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och
tjänstemän får gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden infordra de yttranden och
upplysningar samt kalla förtroendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få
upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina
uppgifter.
23 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bör samråda med övriga kommunala
nämnder, andra myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av
nämndens verksamhetsområde.
Närvarorätt
24 § Vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och dess utskotts sammanträden
får, i den mån ej nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän
eller annan föredragande vara närvarande
med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes
verksamhetsområde.
Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt
- företräda gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med rätt att sätta annan i sitt
ställe vid överläggning och sammanträde med myndighet, företag och enskilda

Bilaga 2
KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE
------------ ”” --------Övrig verksamhet
7 § Kommunstyrelsen har vidare hand om
- näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja näringslivet i
kommunen, samt är det organ som svarar för berednings- och
verkställighetsuppgifter som följer av lag (2002:34) om samverkansorgan i länen
- kommunens centrala informationsverksamhet
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av kommunens
författningssamling och kommunfullmäktiges handlingar
- att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen
- att i förekommande fall söka fastställelse av kommunfullmäktiges beslut hos
vederbörande myndighet
- utfärdande av förbindelser, som behövs i anledning av kommunfullmäktiges beslut
att ikläda kommunen borgen eller annan ansvarighet
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd
- kommunens samlade egendomar och verksamheter vid Lövsta innefattande
budget- och personalansvar, dock fullgör barn- och utbildningsnämnden de i
skollagen föreskrivna styrelseuppgifterna för den gymnasieutbildning som där
genomförs.
- kommunens gemensamma serviceförvaltning, som gentemot kommunens olika
verksamheter utför uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad intern service och
produktion inom områdena ledningsstöd, It/Tele, måltidsförsörjning och logistik
enligt kommunfullmäktiges beslut.

Bilaga 3
REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Verksamhetsområde
1 § Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att
fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom
och vuxna, den kommunala musikskolan samt uppdragsutbildning vid komvux och
gymnasieskolan. Nämnden har även ansvar för kommunens förskole- och
fritidshemsverksamhet såsom det regleras i socialtjänstlagen.
Ny lydelse 1 §
1 § Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att
fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning
i form av förskoleklass, grundskola och särskola.
Nämnden har också ansvar för pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.
Nämnden har också ansvar för kommunens kulturskola.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger kommunen när det gäller
fristående skolor, vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom
nämndens verksamhetsområde, samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-06-15

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.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-06-15

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2010-02-22

Ersättning till förtroendevalda
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 349

•

Ledningskontoret 2009-11-23

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 349
Au § 355

Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
KS2009/503-00
- Ledningskontoret 2009-11-23

Ledningskontoret har framlagt förslag till (års)arvode för ordföranden och de båda
vice ordförandena i den nyinrättade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har föreslagit ett lägre arvode och också konstaterat att nämnden
ska ha enbart en vice ordförande.
Anm: Storleken på arvode till ordförande baseras på arvodet till kommunstyrelsens
ordförande som ska vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Det uppgår fr.o.m. 1 november
2009 uppgår till 660 000 kr per år. Övriga kommunalråds arvode ska vara 90 % av
riksdagsmannaarvodet, d.v.s. 594 000 kr vid 100 % tjänstgöring, i annat fall lämnas
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden. Arvode till ordförande i nämnder utgår
med %-andel av arvodet till övriga kommunalråd. Till vice ordförande utgår arvode
motsvarande 10% av ordförandearvodet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Regler för ersättning till kommunalt förtroendevalda, Bilaga, ändras enligt
följande:
Årsarvode för 25 % tjänstgöring

Ordförande

Vice ordförande

Byggnadsnämnden

148 500

14 850

Tekniska nämnden

148 500

14 850

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

148 500

14 850

utgår till ordförande i:

nämnden

2009-11-23

1(8)
Dnr

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; reglemente och arvode
Kommunstyrelsen, reglemente
Barn- och utbildningsnämnden, reglemente

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, § 87, att Gotlands kommun ska inrätta
en ny gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd fr.o.m. 1 januari 2010 med nio
ledamöter och nio ersättare. Nämnden ska ta över ansvaret från barn- och
utbildningsnämnden när det gäller för gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
svenska för invandrare (sfi) och uppdragsutbildningar. Nämnden tar också över
ansvaret för Lövsta Landsbygdscentrums olika delar. Nämnden tar även över
ansvaret för kommunens folkhögskola, Gotlands folkhögskola, som vid samma
tidpunkt upphör som kommunal nämnd varför uppdragen som ledamot och ersättare
i styrelsen för Gotlands folkhögskola har återkallats fr.o.m. 1 januari 2010.
Nämnden ska också bilda en, från barn- och utbildningsnämndens förvaltning,
fristående förvaltning för de verksamheter som man ansvarar.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att upprätta förslag till reglemente för nämnden
och därav föranledda justeringar av reglementena för barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att framlägga förslag
till budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010.
Reglemente

Förslag till reglemente för den nya gymnasie- och utbildningsnämnden finns i bilaga
till denna skrivelse liksom de följdändringar som inrättandet av den nya nämnden
innebär kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.
Arvodesregler

Kommunens regler för ersättning till förtroendevalda är beroende av uppdragets art
och omfattning. Vissa deltids- och heltidspolitiker (kommunalråd och
nämndsordförande/vice ordförande i nämnd) erhåller ett särskilt årsarvode. Därvid
tillämpas en princip med koppling till riksdagsmännens arvode, kommunstyrelsens
ordförande (100 %) och övriga kommunalråd (90%). De flesta arvoden för
nämndsordföranden har bestämts utifrån erforderlig tjänstgöringsgrad i relation till
övriga kommunalråds arvoden och viceordförandeuppdragen i relation till sin
ordförande. Därutöver finns regler om sammanträdesarvoden och andra ersättningar
som också gäller fritidspolitiker.
Arvodet för ordförande respektive vice ordföranden i den nya nämnden bör tillhöra
samma ersättningskategori som motsvarar ordförandens arbetsinsats i nedanstående
nämnder. Detta innebär en arvodesersättning som beräknas enligt följande grunder.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

NOT: Riksdagsmannaarvodet höjdes till 55 000 kronor den 1 november 2009 varför följande belopp
ska gälla vid nämndens införande.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
kommunalrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 resp. 5 %
av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 30 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
180 000
10 %
5%
utgår till ordförande i:
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunalråd
Kommunalråd
Social- och omsorgsnämnden
180 000
18 000
9 000
Barn- och utbildningsnämnden
180 000
18 000
9 000
Hälso- och sjukvårdsnämnden
180 000
18 000
9 000

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

180 000

18 000

9 000

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

•

Förslag till reglemente för den nya gymnasie- och utbildningsnämnden fastställs
enligt bilaga 1.

•

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente fastställs enligt bilaga 2.

•
•

Ändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente fastställs enligt bilaga 3.
Arvode till nämndens ordförande och viceordförande bestäms enligt
ovanstående förslag.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2010-02-22

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel;
åtgärder
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 13

•

Ledningskontoret 2009-12-15

•

Sveriges Kommuner och landsting cirkulär 09:68

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 13
Au § 14

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel; åtgärder
KS2009/455-99
- Ledningskontoret 2009-12-15
- (Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 09:68)

Fr.o.m. 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas i detaljhandeln.
Verksamheten regleras av en ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel. Nikotinhjälpmedel betraktas nu som ett receptfritt läkemedel och
omfattas av lagen, som upphäver lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
Tillsynen över detaljhandeln utövas av Läkemedelsverket men kommunen har en
kontrolluppgift och skyldighet att till verket rapportera brister i efterlevnaden.
Den uppgiften ska organiseras under någon nämnd. Kommunen får ta ut avgift för
sitt arbete.
Ledningskontoret föreslår nu att förvaltningen av verksamheten ska åvila
kommunstyrelsen som redan idag svarar för uppgifter enligt tobakslagen och
lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Kontoret har också utarbetat förslag
till ändring av taxan för avgifter enligt tobakslagen m.m. och föreslagit att
tillsynsavgiften ska höjas från 1 200 kr till 1 300 kr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Ansvaret för den kontroll som ankommer på kommunen enligt lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel och anslutande förordning ska åvila
kommunstyrelsen.

•

Kommunstyrelsens reglemente 6 § 6 punkten ska ha följande lydelse:
Kommunstyrelsen svarar för de tillsynsuppgifter som enligt tobakslagen vilar
på kommunen. Kommunstyrelsen svarar för de uppgifter som enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ankommer på
kommunen.

•

Taxan för avgifter enligt tobakslagen m.m. ändras enligt upprättat förslag.

2009-12-15
Dnr KS 2009/455

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Beslut om ansvarig nämnd samt beslut om ”Taxa för avgifter enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel”
Den 1 november 2009 infördes en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730). Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra
försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De läkemedel som får försäljas är sådana
som är lämpade för egenvård. Läkemedelsverket godkänner sådana och i nuläget är
540 sådana läkemedel godkända. Bland dem inkluderas receptfria nikotinläkemedel.
I och med den nya lagens införande har den tidigare lagen om detaljhandel med
nikotinläkemedel (2007:1455) upphävts.
Syftet med lagen är att göra läkemedel för egenvård mer tillgängliga. Rökslut är en
egenvårdsaktivitet vilket inneburit att nikotinläkemedlen inkluderats i lagtexten.
Receptfria läkemedel får inte säljas till personer under 18 år. En företagare som vill
sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket ska ansvara för den övergripande tillsynen men det är
kommunerna som ska ansvara för att kontrollera att företagarna följer gällande lagar
och regler. Den företagare som säljer läkemedel är skyldig att utöva s.k.
egenkontroll på samma sätt som företag som säljer tobak eller folköl. Det innebär till
exempel att ha bestämmelser och rutiner för hur personalen ska kontrollera köparens
ålder. Den som bedriver detaljhandel enligt den nya lagen ska betala en årlig avgift
på 1 600 kronor till Läkemedelsverket (förordning 2009:929). Kommunen har rätt
att ta ut avgifter för sitt arbete då detta medför både registerhållning och tillsyn.
Ledningskontoret anser att ansvaret enligt den nya lagen ska åvila kommunstyrelsen
vilken tidigare var ansvarig för nikotinläkemedlen. Taxebeloppet har justerats uppåt
med knappa tio procent.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
•

Ansvaret för tillsyn enligt den nya lagen ska åvila kommunstyrelsen.

•

Taxan för avgifter enligt tobakslagen och detaljhandel med nikotinläkemedel
ändras med anledning av den nya lagstiftningen till ”Taxa för avgifter enligt
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” samt
justeras beloppsmässigt som framgår av bifogad handling.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

regiondirektör

utvecklingsdirektör

Bilaga
(Belopp inom parentes nu gällande, tas bort efter beslut)
TAXA FÖR AVGIFTER ENLIGT TOBAKSLAGEN OCH LAGEN OM
HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Gotlands kommun föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter
enligt av 19 b § tobakslagen (SFS 1993:581) och 23 § lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (SFS 2009:730).
1 § Avgift för kommunens arbete med uppgifter enligt tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel skall betalas av näringsidkare som bedriver
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror eller detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt tobakslagen skall inge anmälan till kommunen
senast när försäljning påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel skall göra anmälan till Läkemedelsverket enlig lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
2 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1300
(1200) kronor vid försäljning av tobaksvaror och 1300 (1200) kronor vid försäljning
av receptfria läkemedel.
Sker försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas full avgift för ett
produktslag och för det andra reduceras avgiften till 650 (600) kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för kommunens tillsyn enligt alkohollagen
reduceras avgiften till 650 (600) kronor för vardera av ovanstående produktslag.
3 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas i förskott eller vid nyanmälan.
Årsavgiften skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.
4 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får avgiften sättas ned eller helt
efterskänkas.
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Tillämpningsregler för Bussiga kortet
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 3

•

Ledningskontoret 2010-01-18

•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 260

•

Bakgrund: Länsrättens dom 2009-10-26

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 3
Au § 4

Ändring av kollektivtrafiktaxan avs. ”Bussiga kortet”
KS2009/493-53
- Tekniska nämnden 2009-11-25, § 260
- Ledningskontoret 2010-01-18

Tekniska nämnden har föreslagit att ”Bussiga kortet” endast ska gälla för resor i
landsbygdstrafiken.
Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas.
Yrkande:
o

Lilian Virgin (S) yrkade att ingen ändring skulle vidtas och att förslaget därför
skulle avstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lilian Virgins yrkande
och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för ledningskontorets
förslag. NEJ för Lilian Virgins yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (M), Lars
Thomsson (C), Eva Gahnström (C), Per-Olof Jacobsson (C), Gustaf Hoffstedt (M), Håkan
Onsjö (M), Mats-Ola Rödén (FP) och ordföranden Eva Nypelius (C). 7 ledamöter röstade
nej: Åke Svensson (S), Sonia Landin (S), Eric Martell (S), Lilian Virgin (S), Anna
Wickström (S), Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V). Kommunstyrelsen
hade således bifallit ledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den kollektiva trafiken
antas.
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2010-01-18
Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ändring av kollektivtrafiktaxan; avgiftsregler för (gotländska) barn och
ungdomar
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-24, § 204, mot bakgrund av en motion
från Eva Nypelius (c), att införa avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för
(gotländska) barn och ungdom upp till 20 år, fr.o.m. 1 januari 2004 och att
budgetmedel för 2003 års interndebiterade elevresor, 7,5 mnkr, skulle
överföras från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden samt att
tekniska nämnden beviljades 1,4 mnkr som kompensation för intäktsbortfall.
Gotlands kommun är enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik länstrafikansvarig. De länstrafikansvarigas uppgifter ska handhas
av en trafikhuvudman. Enligt lagen sammanfaller dessa roller för Gotlands
kommuns del. Kommunfullmäktige har i reglemente för tekniska nämnden
bestämt att tekniska nämnden ska ansvara för de uppgifter som ankommer på
trafikhuvudmannen enligt nämnda lag. Dock har undantagits reglementen,
taxor och trafikförsörjningsplan vilka ska beslutas av kommunfullmäktige.
Efter utredande av utvecklingen för kollektivtrafiken och översyn av taxor
beslutade tekniska nämnden 2009-06-24, § 161, efter omröstning om nämnden
eller kommunfullmäktige var behörigt forum, att nämnden själv kunde fatta
beslut att inskränka viss del av den avgiftsfrihet fullmäktige beslutat om.
Nämnden angav i sitt beslut att det gällde en ändring av tillämpningsreglerna.
I sak innebar beslutet att den nämnda avgiftsfriheten togs bort i den del av
taxan som gällde för Visbytrafiken och att ändringen skulle träda i kraft den
17 augusti 2009. Avgiftsfriheten kvarstod därefter endast i den taxedel som
gällde landsbygdstrafiken.
Tekniska nämndens beslut överklagades till länsrätten som i dom 2009-10-26
konstaterade att nämndens beslut innebar ”en ändring och inskränkning av
kommunfullmäktiges beslut” som inte enbart kan ”anses utgöra en ändring av
tillämpningsföreskrifterna”. Länsrätten kom därför fram till att tekniska
nämnden hade överskridit sina befogenheter varför beslutet upphävdes i
enlighet med 10 kap. kommunallagen.
Därefter har tekniska nämnden i beslut 2009-11-25, § 260, upprepat sitt
tidigare beslutat med den förändringen att det nu är kommunfullmäktige som
ska göra ändringen i tillämpningsreglerna.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

RS
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Tekniska förvaltningens motiv
I tekniska nämndens beslutsunderlag kan inte utläsas några skäl till
taxeändringen. I beredningen av nu förevarande ärende har därför
förvaltningen fått redogöra för de motiv som låg till grund för ändringen.
Motiven rör ekonomi och den aktuella resandegruppens behov.
Sammanfattningsvis sägs att de avgiftsfria resorna i stadstrafiken har skapat en
stor resandeökning under vissa tider på dagen vilket har fått till följd att de
resurser som finns inte har räckt till utan ytterligare fordon till en viss del har
sats in för att säkerställa trafiken. Införande av begränsningar av resandet
beräknas ge en kostnadsbesparing på ca 150 000 kr för förstärkningstrafik per
år. Intäkterna beräknas öka med ca 250 000 kr per år eftersom
resandeökningen bland ungdomar fått till följd att många andra har valt att
välja bort resandet med kollektivtrafiken då man upplever otrygghet, osäkerhet
om man får plats och om tidtabeller kan hållas. Eftersom avgiftsfriheten för
ungdomar skapar ett resande som betyder att många andra betalande inte reser
på grund av angivna skäl är det inte bara en fråga om minskade kostnader och
ökade intäkter, utan att budgeten på ca 7,2 miljoner används på ett sätt som ger
resmöjligheter för alla grupper.
Många av resorna är inte behovsrelaterade i alla fall inte vad avser avstånd,
utan skapas genom att resandet är avgiftsfritt. För de ungdomar som har ett
behov av att resa med tätortstrafiken bedöms inte biljettpriset vara något
hinder, (vilket visade sig under de månader kortet inte gällde i Visby). I den
persontaxa som finns för tätortstrafiken i Visby är priset för en enkelbiljett för
barn (till det år man fyller16 år) 7 kr, vid köp av klippkort blir priset för en
resa ca 4,70 kr.
Ledningskontorets bedömning
Länsrätten har konstaterat att tekniska nämndens beslut inte enbart handlar om
att göra en ändring i tillämpningsreglerna utan är en ändring och inskränkning
av kommunfullmäktiges beslut. Beslutet rör således en taxefråga vilket enligt
nämndens reglemente ska avgöras av kommunfullmäktige vilket numera är det
forum där beslutet föreslås tas.
När det gäller relevansen i bedömningarna av ekonomiska motiven för att ta
bort avgiftsfriheten för ungdomar i stadstrafiken får anses att detta stöds av
förvaltningens erfarenhet av kollektivtrafiksverksamheten. Det ska dock
noteras att fullmäktige i sitt beslut 2003 gav nämnden viss kompensation för
ett förmodat intäktsbortfall.
När det gäller ungdomarnas resebehov i stadstrafiken är det däremot svårare
att avgöra om nämndens bedömning är lika övertygande. Särskilt som motivet
för den motion som låg till grund för fullmäktiges om avgiftsfrihet var att
stimulera utnyttjandet av kollektivtrafiken och på så sätt grundlägga en vana
att nyttja kollektivtrafiken i vuxenlivet. Att då nu ta fram argument för att
ifrågasätta ungdomarnas behov av resor och betalningsförmågan vad gäller
stadstrafiken kommer i konflikt med både motionärens och fullmäktiges vilja.
Huruvida ett beslut som följer tekniska nämndens förslag kommer i konflikt
med kommunallagens bestämmelser om likabehandling av
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kommunmedlemmar eller i konflikt med någon prissättningsgrund i den
trafikförsörjningsplan som kommunfullmäktige årligen ska anta enligt lagen
om ansvar för viss kollektiv persontrafik kommenteras inte av tekniska
förvaltningen. Det får dock anses troligt att en taxekonstruktion som har olika
bestämmelser inom olika trafikområden utifrån huvudsakligen ekonomiska
motiv kan anses bygga på sådana sakliga skäl som gör den kompetensenlig.
Med anledning av ovanstående anser ledningskontoret att tekniska nämndens
förslag till ändring av kollektivtrafiktaxan kan genomföras.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Tekniska nämnden förslag till ändring av kollektivtrafiktaxan antas.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 260 Tillämpningsregler för bussiga kortet
Tekniska förvaltningen 2009-11-03
Au § 200

Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att se över persontaxor och
tillämpningsregler för resor i kollektivtrafiken på Gotland.
Ett av uppdragen var att se över tillämpningsreglerna för Bussiga kortet.
Tekniska förvaltningen föreslog att tillämpningsreglerna för bussiga kortet
skulle ändras så att kortet från 17 augusti 2009 endast gäller för resor i
landsbygdstrafiken.
Detta förslag antogs av tekniska nämnden 24 juni 2009 och de nya
tillämpningsreglerna började gälla från den 17 augusti.
Detta beslut har sedan överklagats till länsrätten som i en dom konstaterar
att beslut avseende tillämpningsreglerna skall beslutas av
kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen gör ingen ny bedömning i denna fråga utan anser
som det tidigare redovisade förslaget att tillämpningsreglerna för Bussiga
kortet skall ändras så att kortet endast gäller för resor i landsbygdstrafiken.
Förvaltningen föreslår att det hos kommunfullmäktige föreslås att
tillämpningsreglerna för Bussiga kortet ändras så att kortet endast gäller
för resor i landsbygdstrafiken.
Ordföranden tillstyrkte förvaltningens förslag.
Tommy Gardell yrkade att tillämpningsreglerna för Bussiga kortet ej skall
ändras, kortet skall gälla både för stadstrafiken och landsbygdstrafiken.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunfullmäktige föreslås att tillämpningsreglerna ändras så
att kortet endast gäller för resor i landsbygdstrafiken.

_____
Ordföranden tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Tommy Gardell vidhöll yrkandet att tillämpningsreglerna för Bussiga
kortet ej skall ändras, kortet skall gälla både för stadstrafiken och
landsbygdstrafiken.
Sven Larsson tillstyrkte arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 260 forts

Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen och funnit majoritet
för arbetsutskottets förslag begärdes votering.
Omröstning gjordes med ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för
Tommy Gardells yrkande.
Ja-röster: Lars-Erik Benneck, Eva Gahnström, Bengt Wickman, Sven
Larsson, Peter Wigren samt ordföranden Kjell Skalberg.
Nej-röster: Tommy Gardell, Elisabeth Kalström, Roland Norbäck , Matias
Lundström och Anette Medbom.
Med 6-5 hade nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare
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KLAGANDE
Björn Jansson
Visborgsgatan 2 2tr
621 57 Visby
MOTPART
Gotlands kommun
621 81 Visby
ÖVERKLAGAT BESLUT
Tekniska nämndens i Gotlands kommun beslut den 24 juni 2009,
TN § 161, se bilaga 1
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
___________________
YRKANDEN M.M.
Björn Jansson överklagar Tekniska nämndens i Gotlands kommun beslut
och anför som grund för sin talan att nämnden överskridit sina befogenheter när den fattat beslutet. Till utveckling av talan anför Björn Jansson huvudsakligen följande. Tekniska nämnden har beslutat att göra en översyn
av tillämpningsreglerna för kollektivtrafiken och kommit fram till en förändring av det geografiska området för vilket ”bussiga kortet” ska gälla.
Enligt hans mening kan en enskild nämnd besluta om en översyn av tilllämpningsregler men när det handlar om vilken instans som ska verkställa
eventuell förändring så råder det delade meningar. Är det fritt för nämnder
och styrelser att besluta om förändrad tillämpning av beslut fattade av
kommunfullmäktige?
Gotlands kommun, genom tekniska nämnden, yrkar att överklagandet ska
avslås och anför som grund att det är nämndens uppfattning att justeringar i
tillämpningsreglerna för avgiftsfria resor ingår i nämndens befogenheter.
Till utveckling av talan anför nämnden huvudsakligen följande. KommunDok.Id 17440
Postadress
Box 1036
621 21 Visby

Besöksadress
Artillerigatan 2 B

Telefon
Telefax
0498-28 14 80
0498-28 14 99
E-post: lansrattenigotland@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:00-15:00

2
LÄNSRÄTTEN I
GOTLANDS LÄN

DOM

fullmäktige beslutade år 2003 att införa avgiftsfria resor för barn och ungdomar i kollektivtrafiken. Tekniska nämnden fick i och med detta uppdrag
att utarbeta tillämpningsregler för de avgiftsfria resorna. Fria resor infördes
i landsortstrafiken och senare även i stadstrafiken. Den översyn som genomförts av kollektivtrafiken som helhet under år 2008-2009 har givit som
resultat att tekniska nämnden antagit en ”Strategi för kollektivtrafik på
Gotland”. Ett av de beslut tekniska nämnden fattat och som ansluter till
strategin för kollektivtrafiken på Gotland är att tillämpningsreglerna för
avgiftsfria resor, ”bussiga kortet”, ändras så att kortet endast gäller i landsbygdstrafik från och med den 17 augusti 2009. De avgiftsfria resorna enligt
kommunfullmäktiges beslut kvarstår och förändringen gäller endast stadstrafiken. Tekniska nämndens beslut innebär att alla ungdomar på Gotland
även i fortsättningen har rätt till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken.
Björn Jansson anför i genmäle bl.a. följande. Det råder ingen tvekan om att
kommunfullmäktiges beslut att införa avgiftsfria resor i kollektivtrafiken
för barn och ungdomar rör alla barn och ungdomar som är mantalsskrivna
på Gotland och att det avser hela Gotland, både landsbygd och Visby. I
motionen finns inte heller några begränsningar. Han anser att en begränsning av ett område, i detta fall att det enbart ska gälla landsbygden, inte är
en tillämpningsfråga utan en begränsning som ska beslutas av kommunfullmäktige. Om fullmäktige och nämnd beslutar i samma ärende är det
viktigt att det går att följa vem som fattar olika beslut, på vems uppdrag
och att det är förenligt med kommunallagen. Han kan inte se att tekniska
nämnden fått mandat att göra avsteg från kommunfullmäktiges beslut.
DOMSKÄL
Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige får enligt 3 kap. 10 § delegera till nämnd att besluta i visst ärende eller
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grupp av ärenden. Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt får dock inte delegeras. Enligt 3 kap. 13 § har nämnderna
självständig beslutanderätt i frågor som rör förvaltningen och i frågor som
de enligt lag eller annan författning ska handha.
I 10 kap. 8 § kommunallagen anges att ett överklagat beslut ska upphävas
om det inte har tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig till något som
inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, det organ som har
fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet strider mot
lag eller annan författning.
Länsrätten gör följande bedömning.
Av utredningen i målet framgår att kommunfullmäktige den 24 november
2003 beslutade att införa avgiftsfria resor för barn och ungdomar, upp till
20 år, i kollektivtrafiken från och med den 1 januari 2004. Beslutet har i
praktiken genomförts med ett särskilt busskort, ”bussiga kortet”. Björn
Jansson har i målet gjort gällande att tekniska nämnden överskridit sina
befogenheter då den beslutat att detta ”bussiga kort” enbart ska gälla
landsbygdstrafik.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut att införa avgiftsfria resor för barn och
ungdomar i kollektivtrafiken inte begränsat de avgiftsfria resorna till vare
sig stads- eller landsbygdstrafik, eller till att avse någon viss typ av resa.
Enligt länsrättens mening får kommunfullmäktiges beslut därför förstås så,
att de avgiftsfria resorna avser resor på hela Gotland. Enligt länsrätten har
tekniska nämnden således ändrat kommunfullmäktiges beslut om avgiftsfria resor när den beslutat att ”bussiga kortet” endast ska gälla kollektivtrafik på landsbygden.
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Tekniska nämnden har i målet gjort gällande att den, genom att den fått i
uppdrag att utverka tillämpningsföreskrifter för ”bussiga kortet”, har haft
befogenhet att fatta det i målet överklagade beslutet. Enligt länsrättens mening kan den ändring och inskränkning av kommunfullmäktiges beslut som
nämndens beslut innebär inte enbart anses utgöra en ändring av tillämpningsföreskrifterna för ”bussiga kortet”. Tekniska nämnden har således
överskridit sina befogenheter då den fattat beslutet, varför detta, i enlighet
med 10 kap. 8 § kommunallagen, ska upphävas.
DOMSLUT
Länsrätten upphäver det överklagade beslutet.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Dv 3109/1a)

Peter Freudenthal
lagman
I länsrättens avgörande har de särskilda ledamöterna Kerstin Kalström och
Sören Strand deltagit.
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Diplomering som Fair Trade City. Motion av
Anna Wickström (S) och Torgny Landin (S)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 340

•

Motion 2008-09-15

•

Ledningskontoret 2009-11-09

•

För kännedom: Infoblad från Fairtrade City

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
Motion till kommunfullmäktige
Diplomering som Fairtrade city
Fairtrade City är en diplomering som alltsedan dess start år 1999 i England spridit sig över
hela världen. I dag finns det kommuner i Europa, USA, Kanada och Australien som uppfyller
de kriterier som gäller för Fairtrade City och därmed bidrar till en bättre handelssituation för
många odlare i utvecklingsländer. Fairtrade City är en diplomering till de kommuner som
engagerar sig i etisk konsumtion. Det har funnits i Sverige sedan 2006 och i dag finns det fem
Fairtrade Cities i Sverige: Malmö, Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping. Flera kommuner
undersöker möjligheterna att bli en Fairtrade City, däribland: Karlstad, Härnösand, Örebro,
Västerås, Vänersborg, Växjö, Umeå, Alingsås, Borås och Linköping.
Diplomeringen önskar fungera som en språngbräda och motivation som ett första steg att höja
kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare. Fairtrade
City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt
informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.
Såväl i Sverige som internationellt har kännedomen och försäljningen ökat kring etiskt
producerade varor, likt Rättvisemärkt.
Den främsta vinsten för Gotland att bli en Fairtrade City är att kommunen bidrar till hållbar
utveckling, agerar lokalt men påverkar globalt och förbättrar förutsättningen för producenter i
utvecklingsländer. Med Fairtrade City får Gotlands kommun en tydlig image som
ansvarstagande för sin konsumtion, dessutom laddas Gotland som varumärke med positiva
värden som ligger i tiden. Att driva ett arbete för en Fairtrade City diplomering ger ett
incitament för olika aktörer att inleda ett samarbete kring etisk konsumtion att samla resurser,
engagemang och möjliggöra mer riktade informationsinsatser lokalt. Fördelen finns också att
få ökad medial uppmärksamhet på ett annat sätt än om insatser sker utanför en samlande ram.
Möjligt utrymme i media ges både vid diplomeringsceremonin samt inom de
informationsinsatser som sker i staden inom ramen för Fairtrade City.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
Att Gotlands kommun beslutar om att se över sin upphandling i syfte att kunna ansöka om
diplomering som Fairtrade city.
Att kommunen ansöker om diplomering som Fairtrade city.
Visby 2008-09-15

Anna Wickström
Socialdemokraterna

Torgny Landin

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 340
Au § 346

Motion. Diplomering som Fairtrade City
KS2008/399-10
- Motion 2008-09-15
- Ledningskontoret 2009-11-09

Anna Wickström (s) och Torgny Landin (s) har i motion föreslagit att kommunen
ska göra en översyn av upphandlingen i syfte att bli diplomerad som Fairtrade
City; vilket några svenska kommuner redan är.
A n m : Fairtrade City är ett koncept som lanserats av den oberoende produktmärkningen
”Rättvisemärkt” som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och
anställda i utvecklingsländer. För kännedom bifogas de kriterier som föreningen
Rättvisemärkt ställt upp för Fairtrade City.

Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks på så sätt att kommunens
representanter i Visby Centum får i uppdrag att verka för dels att Gotland ska bli
en diplomerad Fairtrade City, dels att en styrgrupp el. motsv. inrättas.
Visby Centrum är det gemensamma namnet på ett shoppingstråk och Visby Centrum AB
ett bolag som ägs av Adelsgatans intresseförening, St Hansgatans Ekonomiska Förening,
Östercentrums intresseförening och Gotlands kommun. (Kommunens förvärv av aktier i
Wisby Strövet AB, se kommunfullmäktige § 19/081027).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kommunen ska, i samarbete med handeln, verka
för att Gotland ska bli en Fairtrade City.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 340
Au § 346

Motion. Diplomering som Fairtrade City
KS2008/399-10
- Motion 2008-09-15
- Ledningskontoret 2009-11-09

Anna Wickström (s) och Torgny Landin (s) har i motion föreslagit att kommunen
ska göra en översyn av upphandlingen i syfte att bli diplomerad som Fairtrade
City; vilket några svenska kommuner redan är.
A n m : Fairtrade City är ett koncept som lanserats av den oberoende produktmärkningen
”Rättvisemärkt” som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och
anställda i utvecklingsländer. För kännedom bifogas de kriterier som föreningen
Rättvisemärkt ställt upp för Fairtrade City.

Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks på så sätt att kommunens
representanter i Visby Centum får i uppdrag att verka för dels att Gotland ska bli
en diplomerad Fairtrade City, dels att en styrgrupp el. motsv. inrättas.
Visby Centrum är det gemensamma namnet på ett shoppingstråk och Visby Centrum AB
ett bolag som ägs av Adelsgatans intresseförening, St Hansgatans Ekonomiska Förening,
Östercentrums intresseförening och Gotlands kommun. (Kommunens förvärv av aktier i
Wisby Strövet AB, se kommunfullmäktige § 19/081027).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kommunen ska, i samarbete med handeln, verka
för att Gotland ska bli en Fairtrade City.

FA IR TR A D E CITY
En diplom ering tillkom m uner som engagerar sig för etisk konsum tion
Å r 2006 lanserade R ättvisem ärkt ett nytt koncept i S verige – Fairtrade City.
D iplom eringen har funnits sedan 2000 iS torbritannien och idag finns det närm are 400
Fairtrade Cities iEuropa, U S A , Kanada och A ustralien. I S verige kan M alm ö, M unkfors,
Lund, Ö rebro och N orrköping stoltsera m ed att vara goda föredöm en gällande etisk
konsum tion och således vara S veriges första Fairtrade Cities.
Fairtrade City är en diplom ering tillkom m uner som engagerar sig för etisk konsum tion.
Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främ sta uppgift är att sprida inform ation om
etisk konsum tion till kom m unens invånare. Fairtrade City innebär att kom m unen lever
upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt inform ationsarbete sam t ett utbud
av etiskt m ärkta produkter i butik och på arbetsplatser. D iplom eringen Fairtrade City
önskar m otivera till ständig vidareutveckling för etisk konsum tion, därför krävs en
kontinuerlig förbättring av inform ation och utbud av etiskt producerade produkter.
Följande kriterier ligger tillgrund för diplom eringen:
• Kom m unens ansvar
Kom m unen skallkunna erbjuda R ättvisem ärkt produkter eller m otsvarande1 inom
kom m unens avtal
• En styrgrupp för arbetet
Ikom m unen ska m an sätta sam m an en styrgrupp representerad av aktörer från hela
sam hället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker
• U tbud ibutik
B eroende på kom m unens invånarantal, ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda ett
visst sortim ent av etiskt m ärkta produkter
• Företag och organisationers konsum tion av etiskt m ärkta produkter
Ett visst antallokala arbetsplatser ska servera etiskt m ärkta produkter
• Ett lokalt inform ationsarbete
S tyrgruppens främ sta uppdrag är att arbeta aktivt m ed lokalt inform ationsarbete om
etisk handel

Fairtrade City är en diplom ering från R ättvisem ärkt. R ättvisem ärkt är en
oberoende produktm ärkning som bidrar tillförbättrade arbets- och levnadsvillkor
för odlare och anställda iutvecklingsländer. Läs m er på w w w .rattvisem arkt.se

P rodukter som enligt kontrollhar producerats ienlighet m ed ILO :s åtta grundläggande konventioner om m änskliga
rättigheter iarbetslivet. R ättvisem ärkt är ett certifieringsm ärke som utgör ett bevism edelför att varorna fram ställts på ett sätt
som är förenligt m ed dessa ILO -konventioner.

1
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Inrättande av ett kulturråd.
Motion av Stefaan De Maecker (MP) Björn
Jansson (S) och Brittis Benzler (V)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 4

•

Motion 2009-02-23

•

Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-24, § 102
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MOTION

2009-02-23
.

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

INRÄTTANDET AV ETT KULTURRÅD
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att Gotlands kommun inrättar ett
kulturråd. Vi gör det mot bakgrund av bland annat det nya kulturpolitiska programmet, som framhåller
behovet av dialog, samverkan och ett intensifierat samarbete mellan olika aktörer och intressenter på
det kulturpolitiska området. Det finns ytterligare skäl som vi här nedan i korthet argumenterar och
redogör för.
Mål – idé:
• Öka dialogen och den praktiska samverkan mellan olika intressenter inom det kulturella området
• Öka delaktigheten, ge möjlighet att påverka och ta ansvar
• Effektivitet och flexibilitet i planering och genomförande
• Kontinuitet och uppföljning i verksamheten
Strategi:
• Stimulera, förnya och ompröva den kulturella verksamheten, i synnerhet inom den
• nutida ”levande” kulturen
• Genom samråd och samverkan stimulera utveckling av idéer, förslag och följa den kulturella
utvecklingen, såväl lokalt, regionalt som på riksplanet
• Rådet kan vara ett forum, ett nätverk med förutsättningar att starkt kunna bidra till dialogen, och
därigenom kan man nå goda resultat på sikt
Dialog – förslag:
• Dialogen, samtalet blir det viktigaste instrumentet i kulturrådet. Öka ömsesidig kunskap och
förståelse, byta erfarenheter, skaffa sig nya insikter inom ett område som har en betydande bredd.
• Det bör självfallet stå kulturrådet fritt att utveckla idéer och komma med förslag
Rådets sammansättning:
• Kulturrådet bör rimligen bestå av kulturpolitiker, tjänstemän från kulturförvaltningen, samt
företrädare för ett antal olika kulturella organisationer (t.ex. inom musik, scen, konst, etcetera)
• Rådet bör ha regelbundna och schemalagda möten, protokollförda

Förslag till kommunfullmäktige


Att Gotlands kommun inrättar ett kulturråd.

Visby den 23 februari 2009

Stefaan De Maecker (MP)

Björn Jansson (S)

Brittis Benzler (V)

Sidan 1 av 1

MOTION

2009-02-23
.

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

INRÄTTANDET AV ETT KULTURRÅD
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att Gotlands kommun inrättar ett
kulturråd. Vi gör det mot bakgrund av bland annat det nya kulturpolitiska programmet, som framhåller
behovet av dialog, samverkan och ett intensifierat samarbete mellan olika aktörer och intressenter på
det kulturpolitiska området. Det finns ytterligare skäl som vi här nedan i korthet argumenterar och
redogör för.
Mål – idé:
• Öka dialogen och den praktiska samverkan mellan olika intressenter inom det kulturella området
• Öka delaktigheten, ge möjlighet att påverka och ta ansvar
• Effektivitet och flexibilitet i planering och genomförande
• Kontinuitet och uppföljning i verksamheten
Strategi:
• Stimulera, förnya och ompröva den kulturella verksamheten, i synnerhet inom den
• nutida ”levande” kulturen
• Genom samråd och samverkan stimulera utveckling av idéer, förslag och följa den kulturella
utvecklingen, såväl lokalt, regionalt som på riksplanet
• Rådet kan vara ett forum, ett nätverk med förutsättningar att starkt kunna bidra till dialogen, och
därigenom kan man nå goda resultat på sikt
Dialog – förslag:
• Dialogen, samtalet blir det viktigaste instrumentet i kulturrådet. Öka ömsesidig kunskap och
förståelse, byta erfarenheter, skaffa sig nya insikter inom ett område som har en betydande bredd.
• Det bör självfallet stå kulturrådet fritt att utveckla idéer och komma med förslag
Rådets sammansättning:
• Kulturrådet bör rimligen bestå av kulturpolitiker, tjänstemän från kulturförvaltningen, samt
företrädare för ett antal olika kulturella organisationer (t.ex. inom musik, scen, konst, etcetera)
• Rådet bör ha regelbundna och schemalagda möten, protokollförda

Förslag till kommunfullmäktige


Att Gotlands kommun inrättar ett kulturråd.

Visby den 23 februari 2009

Stefaan De Maecker (MP)

Björn Jansson (S)

Brittis Benzler (V)

Sidan 1 av 1

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 4
Au § 5

Motion. Inrättande av ett kulturråd
KS2009/84-76
- Motion 2009-02-23
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-24, § 102

Stefaan De Maecker (MP), Björn Jansson (S) och Brittis Benzler (V) har i motion
föreslagit att ett kulturråd ska inrättas för att bl.a. öka dialog och samverkan
mellan olika intressenter inom kulturområdet. Rådet ska bestå av politiker och
tjänstemän inom kulturområdet och representanter för kulturorganisationer.
Kultur- och fritidsnämnden, som instämmer i motionens syfte, hänvisar till den
referensgrupp som inrättats inom ramen för avsiktsförklaringen tillsammans med
Statens kulturråd om samverkan inom kulturområdet. Den gruppen bör verka fram
till dess Gotlands kommun får ökat inflytande över kulturbidragen och då ersättas
av en permanent grupp.
Det antecknas att kommunstyrelsen har beslutat utreda frågan om organisation av och
former för förvaltning av kommunens kultur- och fritidsverksamheter (2009-05-28, § 152)
och arbetsutskottet har fastställt direktiv för utredningen (§ 278/2009).

Kultur- och fritidschefen Lars Danielson lämnade kompletterande uppgifter om
bakgrunden till inrättandet av referensgruppen och andra instrument för samverkan med förenings- och kulturlivet som kultur- och fritidsnämnden arbetade
med.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2009-11-24

KFN § 102
Motion, inrättandet av ett kulturråd
Dnr: KFN 2009/90-76

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att Gotlands kommun inrättar ett kulturråd. Förslaget
motiveras ”av bland annat det nya kulturpolitiska programmet, som framhåller
behovet av dialog, samverkan och ett intensifierat samarbete mellan olika
aktörer och intressenter på det kulturpolitiska området”.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Att uppdra åt förvaltningschefen att avge ett yttrande i enlighet med nämndens
ambitioner kring den redan bildade ”Referensgruppen – kultur”.

2009-12-01
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ledningskontoret

Inrättandet av ett kulturråd, motionssvar
Dnr: KFN 2009/90-76
KFN § 102, 2009-11-24

I en motion till kommunfullmäktige 2009-02-23 föreslår Miljöpartiet,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att Gotlands kommun inrättar ett
kulturråd. De gör det mot bakgrund av bland annat det nya kulturpolitiska
programmet som framhåller behovet av dialog, samverkan och ett intensifierat
samarbete mellan olika aktörer och intressenter på det kulturpolitiska området.
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i motionens anda och har redan under
våren 2009 – inom ramen för arbetet med avsiktsförklaringen om samverkan
inom kulturområdet med Statens kulturråd – inrättat en särskild ”Referensgrupp
– kultur” som till sitt syfte och sin form väl motsvarar det som framförs i
motionen.
Nämnden anser att denna grupp bör verka fram till 2011 och att därefter ersättas
av en permanent grupp i samband med att Gotland blir en region med ökat
inflytande över de statliga kulturbidragen (”kulturportfölj”). Inför 2011 kan
också beaktas resultatet från den organisationsöversyn av Kultur- och
fritidsnämnden/Kultur- och fritidsförvaltningen som kommunstyrelsen beslutat
om och som beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2010.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Enligt uppdrag

Lars Danielson
Förvaltningschef
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Barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor.
Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 341

•

Motion 2009-06-15

•

Ledningskontoret 2009-11-20

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-09-28, § 367

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Vänsterpartiet Gotland
En barn-och ungdomspsykiatri på lika villkor!

Den psykiska ohälsan har ökat hos barn och ungdomar under senare år. Det
framgår bland annat av Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009.
Socialstyrelsen konstaterar samtidigt i sin nationella tillsyn i juni 2009 att den
barn- och ungdomspsykiatriska vården ges på olika villkor.Vården bedrivs på
mycket olika villkor på olika kliniker och i olika landsdelar. Genom sin tillsyn
av hälso-och sjukvården under 2000-talet noterar Socialstyrelsen påtagliga
patientsäkerhetsrisker inom ramen för hälso-och sjukvårdens insatser för barn
och ungdomars psykiska hälsa.
I september 2008 genomförde Socialstyrelsen ett tillsynsbesök vid barn-och
ungdomspsykiatriska mottagningen på Gotland och gjorde då
bedömningen att verksamhetens arbete med ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet behöver utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet måste
kunna styras, följas upp och utveckla verksamheten.
Under 2009 kommer Socialstyrelsen att följa upp sitt tidigare tillsynsbesök på
Gotland.
Att barn och ungdomar med psykisk ohälsa ofta behöver gemensamma insatser
från barn-och ungdomspsykiatrin, barnhabilitering, socialtjänst och skola
framgår av Gotlands kommuns revisionsrapport ”Psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar” från 2008.
Socialstyrelsens nationella tillsyn 2009 visar att man inom barn och
ungdomspsykiatrin till 75 procent använder sej av vårdprogram, men att endast
40 procent hade någon form av uppföljning av att vårdprogrammen följs.
Ett par av de nationella exemplen visar på att de mest välfungerande
verksamheterna verkade i ”svåra” upptagningsområden, där många patienter
hade en allvarlig psykiatrisk problematik och samtidigt svåra sociala problem.
I andra verksamheter hade däremot inte kvalitets-och utvecklingsarbetet fått en
framträdande plats.
I februari 2009 beslutade regeringen att ingå två överenskommelser med
SKL. Om en förstärkt vårdgaranti för BUP och ett stöd till förändringsarbete
inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri.
Det bör enligt den överenskommelsen finnas tre nivåer för vården:
-en specialiserad nivå för allvarliga och komplicerade tillstånd
-en första linje för lindriga tillstånd och tidiga insatser
-en baslinje med generella insatser som når alla
Barn och ungdomars psykiska hälsa ska omfattas av
-ett brett hälsofrämjande arbete
-tidiga insatser för att möta psykisk ohälsa

-utredning, behandling, habilitering och rehabilitering för allt från lindrig ohälsa
till psykiska sjukdomar.
Med stöd av ovanstående föreslår vi Gotlands kommunfullmäktige besluta
-att Gotlands kommun prioriterar att ge gotländska barn och ungdomar med
psykisk ohälsa jämlika möjligheter till vård baserad på 2009 års
överenskommelse med SKL.
-att hälso-och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att leda och utveckla det arbetet
-att hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att mer systematiskt följa
Socialstyrelsens riktlinjer för ”Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
hälso-och sjukvården”. Särskilt kapitel 3 som handlar om Vårdgivarens ansvar.
Visby
2009-06-15
Brittis Benzler
Therese Mangard
Anders R. Johansson
Jennie Andersson (numera Jarve)

Roland Norbäck
Carina Lindberg
Bodil Rosengren

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 341
Au § 347

Motion. Barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor
KS2009/280-93
- Motion 2009-06-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-09-28
- Ledningskontoret 2009-11-20

Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion föreslagit att ”Gotlands kommun prioriterar
att ge gotländska barn och ungdomar med psykisk ohälsa jämlika möjligheter till
vård baserad på 2009 års överenskommelse med SKL" och att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att dels leda och utveckla det arbetet, dels mer
systematiskt följa Socialstyrelsens riktlinjer för ”Ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården”, särskilt kapitlet om Vårdgivarens ansvar.
Anm: Tidigare i år träffade regeringen två överenskommelser med Sveriges Kommuner
och Landsting; den ena – som förlänger tidigare satsningar - avsåg förstärkt vårdgaranti
och den andra förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Överenskommelsen om vårdgaranti innebär att alla landsting, senast under 2011, ska
kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad
utredning eller behandling inom högst 30 dagar inom barn-och ungdomspsykiatrin.
Dessutom gäller tidsfristerna i den reguljära vårdgarantin. Landstingen erhåller
statsbidrag kopplat till resultat.
Överenskommelsen om förändringsarbete avser statsbidrag för att få fram modeller för
samverkan m.m. som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa. Statsbidraget fördelas mellan kommuner och landsting
som Sveriges Kommuner och Landsting valt ut.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med dess
yttrande, vari redogörs för arbete och insatser för att främja psykisk hälsa och
barn- och ungdomar, bl.a. arbetet inom BarnSam.
Ledningskontoret kompletterar bl.a. med en hänvisning till kommunstyrelsens
beslut (§ 288/2009) i syfte att förbättra samverkan mellan verksamheter som vänder
sig till barn och unga. Motion föreslås besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och ledningskontorets utlåtande. Arbetsutskottet har tillstyrkt
det förslaget.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 341 forts
Au § 347

Yrkande:
o

Brittis Benzler (V) yrkade att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motion anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
ledningskontorets utlåtande.

2009-11-20

1(2)
Dnr KS 2009/280

Ledningskontoret
Lisa Stark

Kommunstyrelsen

Motion; En barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor
I en motion föreslår vänsterpartiet genom Brittis Benzler m fl
- att Gotlands kommun prioriterar att ge gotländska barn och ungdomar
med psykisk ohälsa jämlika möjligheter till vård baserad på 2009 års
överenskommelse med SKL
- att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att leda och utveckla
det arbetet
- att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att mer systematiskt
följa Socialstyrelsens riktlinjer för ”Ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården”. Särskilt kapitel 3 som
handlar om vårdgivarens ansvar.
Motionärerna hänvisar till Socialstyrelsens tillsynsbesök vid barn- och
ungdomspsykiatriska mottagningen år 2008. Socialstyrelsen bedömde då att
verksamhetens arbete med ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
behövde utvecklas. Likaså refererar motionärerna den rapport som
kommunens revisorer lämnade 2008 som lyfte fram behovet av ökad
samverkan över förvaltningsgränserna för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa. Motionen lyfter också fram regeringens överenskommelse med
Sveriges kommuner och landsting från 2009 om en förstärkt vårdgaranti till
barn- och ungdomspsykiatrin och utvecklingen av tre tydliga vårdnivåer; en
specialiserad nivå för allvarliga och komplicerade tillstånd, en första linje för
lindriga tillstånd och tidiga insatser samt en baslinje med generella insatser
som når alla barn och ungdomar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden
beskriver pågående insatser för att utarbeta och förbättra ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsen föreskrifter i God
Vård (SOSFS 2005:12). Dessa insatser kommer att fortsätta, med särskild
uppmärksamhet på insatserna till barn och ungdomar, inklusive möjligheten
att utarbeta gemensamma vård- och handlingsprogram respektive
vårdöverenskommelser med berörda nämnder och förvaltningar. Nämnden
beskriver också pågående arbete genom samordningsgruppen för barn och
ungdomsfrågor i Gotlands kommun, BarnSam. I denna grupp ingår
representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt ledningskontorets folkhälsoenhet. BarnSam arbetar för förbättrade
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insatser till barn och ungdomar genom förvaltningsövergripande samordning
av insatser, klargörande av rutiner och samverkansformer, gemensam
kompetensutveckling samt gemensamma arbetsgrupper för olika
utvecklingsfrågor. Inför vintern 2009-2010 prioriterar BarnSam frågan om
hur ansvaret för en basverksamhet för generella insatser samt en första linje
för tidiga insatser till barn och unga med psykisk ohälsa ska se ut.
Under hösten 2009 har ledningskontoret på kommunstyrelsens uppdrag
genomfört en förstudie om möjligheterna att inrätta familjecentraler på
Gotland. Familjecentraler innebär samlokalisering av mödrahälsovård,
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst och kan även innefatta andra
specialiteter. Syftet är att främja god hälsa hos barn och deras föräldrar.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2009 (Ks § 288; 2009) att i stället för
en utredning om familjecentraler ge barn- och utbildningsnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden i uppdrag att, bl a inom ramen för
BarnSam och under medverkan av ledningskontoret, klargöra roller och
ansvarsfördelning mellan de berörda verksamheterna i syfte att inom ramen
för befintliga resurser förbättra samverkan. Detta uppdrag kommer i hög grad
att sammanfalla med BarnSams arbete med att tydliggöra ansvar och uppdrag
för en första linje för barn och unga med psykisk ohälsa.
Ledningskontoret bedömer att motionen kan anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande och ledningskontorets information om pågående
och planerat förbättringsarbete för ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet, för förtydligade ansvar och uppdrag på olika vårdnivåer samt
förbättrad samverkan mellan berörda verksamheter.
Förslag till beslut
-

motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och
ledningskontorets yttranden

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Per Lindskog
utvecklingsdirektör
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HSN § 367 Motion – ”En barn- och ungdomspsykiatri på
lika villkor”
HSN 2009/181, KS 2009/280-93 ”En barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor”,
Förvaltningens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser motionen besvarad med hälso- och
sjukvårdsförvaltningens yttrande.
__________________________________________________________________
Yrkanden
Carina Lindberg, V, yrkar bifall på motionen och önskar att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tar större ansvar för barn- och ungdomspsykiatrin.
Omröstning
Vid omröstning utan votering anser hälso- och sjukvårdsnämnden motionen
besvarad med förvaltningens yttrande.
Bakgrund HSN au § 334 Remiss- motion – ”En barn- och
ungdomspsykiatri på lika villkor”
I en motion till Kommunfullmäktige har Vänsterpartiet lagt förslag som rör
barn- och ungdomspsykiatri. Motionen hänvisar till regeringens
överenskommelse med SKL 090226, som berör arbetet med att förbättra den
psykiska hälsan för barn och ungdomar. Överenskommelsen rör dels en
förstärkt vårdgaranti för BUP och dels stöd till förändringsarbete inom första
linjens barn- och ungdomspsykiatri.
Motionen innehåller tre förslag:
1. prioritering att jämlik möjlighet till vård ges
2. uppdrag till HSN att leda och utveckla sådant arbete
3. uppdrag till HSN att mer systematiskt följa SOSFS 2005:12
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens vill besvara motionen på följande sätt:
Den förstärkta vårdgarantin innebär än så länge tid för bedömning inom högst
30 dagar samt att 60 % av de patienter som man beslutar ska ha fördjupad
utredning eller behandling får det inom 60 dagar. Detta mål kommer
psykiatriska kliniken på Gotland att uppnå i år.
Sedan 2008 har hälso- och sjukvården på Gotland haft fokus på insatser för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Dessa frågor har, förutom av SKL,
också uppmärksammats av kommunens revisorer samt Socialstyrelsens
tillsynsmyndighet.
Rutiner för kvalitets- och förbättringsarbete inom området barn och ungdomars
psykiska hälsa på psykiatriska kliniken finns. Arbete med att uppdatera dessa i
skriftlig form pågår.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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BUP samarbetar dagligen med socialtjänstens personal. Psykiatriska kliniken
tillhandahåller skollokaler samt lokaler för den personal från socialtjänsten som
lotsar unga vuxna med stödbehov till olika aktiviteter. En
förvaltningsövergripande utbildning har genomförts denna vår (”Ett
självständigt liv”). Utbildning i gemensam vårdplanering är planerad under
hösten.
Samordningsgruppen för insatser till barn och ungdomar i Gotlands Kommun
(BarnSam), där representanter för HSF, SOF, BUF, KFF samt LK:s
folkhälsoenhet ingår, har också uppmärksammat överenskommelsen med SKL.
Inriktningen på första linjens vård får en självklar organisatorisk hemvist i
BarnSam, där samtliga berörda förvaltningar deltar.
Inom ramen för ett förstärkt arbete för att främja barns och ungdomars
psykiska hälsa bör också noteras arbetet som bedrivits på initiativ av BarnSam
med att samordna och professionalisera arbetet med ungdomar med
multiproblem. Det arbete sker främst genom en strukturerad samverkan mellan
individ- och familjeomsorgen inom Sof samt BUP, där ett gemensamt
utbildningsprogram kommer att genomföras under hösten 2009, delvis
finansierat med projektmedel från Skolverket. Ytterligare projekt som bör
framhållas inom BarnSams arbete är gränsöverskridande samverkan för barn
och ungdomar ”i gråzon” samt för barn och ungdomar med ADHD. Inom båda
dessa områden sker en utvidgad samordning mellan skola, socialtjänst, bup
habilitering, bvc, mvc samt skolhälsovården. Ett antal gemensamma
utbildningsaktiviteter har också arrangerats under 2008 och 2009 i samma
syfte. Slutligen har BarnSam under året tagit fram indikatorer från alla de
aktuella verksamhetsområdena, för att årligen mäta barns- och ungdomars
psykiska hälsa som ska redovisas i samband med bokslut.
Kommunstyrelsen har i maj i år beslutat om att utreda möjligheten att förbättra
samordningen av insatser för barn och föräldrar genom att upprätta så kallade
familjecentraler, där insatser från BVC, MVC, Förskola och Socialtjänsten
samt ev. flera ska samordnas lokal- och funktionsmässigt. Den utredningen tar
sin början i augusti.
Sammanfattning
Motionärerna tar upp angelägna frågor inom ett viktigt område för kommunal
verksamhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar att det redan
bedrivs ett omfattande arbete för att främja psykisk hälsa för barn och
ungdomar inom Gotlands Kommun och att det ännu återstår mycket att göra.
Det arbete som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort för att utarbeta och
förbättra ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med
socialstyrelsens föreskrifter i God Vård (SOSFS 2005:12) kommer att fortsätta,
med särskild uppmärksamhet på insatserna till barn och ungdomar, inklusive
möjligheten att utarbeta gemensamma vård- och handlingsprogram respektive

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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vårdöverenskommelser mellan de olika berörda nämnderna och
förvaltningarna.
Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning att det bedrivs ett
intensivt arbete för närvarande som berör barns- och ungdomars välbefinnande
i Gotlands kommun, som fokuseras på förvaltningsöverskridande samordning
av insatser, klargörande av rutiner inom ramen för ett ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet samt en höjning av den samlade kompetensen inom
området bland berörd personal. De hälsofrämjande, förebyggande insatserna
måste stå i fokus för ett sådant arbete, både för att förhindra lidande och för att
minska behovet av samhällets insatser framöver.
Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden anser motionen
besvarad med förvaltningens yttrande.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion från Vänsterpartiet Gotland :”En barn- och
ungdomspsykiatri på lika villkor!”
Bakgrund
Motionen hänvisar till regeringens överenskommelse med SKL 090226, som
berör arbetet med att förbättra den psykiska hälsan för barn och ungdomar.
Överenskommelsen rör dels en förstärkt vårdgaranti för BUP och dels stöd till
förändringsarbete inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri.
Motionen innehåller tre förslag:
1. prioritering att jämlik möjlighet till vård ges
2. uppdrag att leda och utveckla sådant arbete
3. uppdrag att mer systematiskt följa SOSFS 2005:12
Svar
Den förstärkta vårdgarantin innebär än så länge tid för bedömning inom högst
30 dagar samt att 60 % av de patienter som man beslutar ska ha fördjupad
utredning eller behandling får det inom 60 dagar. Detta mål kommer
psykiatriska kliniken på Gotland att uppnå i år.
Sedan 2008 har hälso- och sjukvården på Gotland haft fokus på insatser för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Dessa frågor har, förutom av SKL,
också uppmärksammats av kommunens revisorer samt Socialstyrelsens
tillsynsmyndighet.
Rutiner för kvalitets- och förbättringsarbete inom området barn och ungdomars
psykiska hälsa på psykiatriska kliniken finns. Arbete med att uppdatera dessa i
skriftlig form pågår.
BUP samarbetar dagligen med socialtjänstens personal. Psykiatriska kliniken
tillhandahåller skollokaler samt lokaler för den personal från socialtjänsten som
lotsar unga vuxna med stödbehov till olika aktiviteter. En
förvaltningsövergripande utbildning har genomförts denna vår (”Ett
självständigt liv”). Utbildning i gemensam vårdplanering är planerad under
hösten.
Samordningsgruppen för insatser till barn och ungdomar i Gotlands Kommun
(BarnSam), där representanter för HSF, SOF, BUF, KFF samt LK:s
folkhälsoenhet ingår, har också uppmärksammat överenskommelsen med SKL.

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Inriktningen på första linjens vård får en självklar organisatorisk hemvist i
BarnSam, där samtliga berörda förvaltningar deltar.
Inom ramen för ett förstärkt arbete för att främja barns och ungdomars
psykiska hälsa bör också noteras arbetet som bedrivits på initiativ av BarnSam
med att samordna och professionalisera arbetet med ungdomar med
multiproblem. Det arbete sker främst genom en strukturerad samverkan mellan
individ- och familjeomsorgen inom Sof samt BUP, där ett gemensamt
utbildningsprogram kommer att genomföras under hösten 2009, delvis
finansierat med projektmedel från Skolverket. Ytterligare projekt som bör
framhållas inom BarnSams arbete är gränsöverskridande samverkan för barn
och ungdomar ”i gråzon” samt för barn och ungdomar med ADHD. Inom båda
dessa områden sker en utvidgad samordning mellan skola, socialtjänst, bup
habilitering, bvc, mvc samt skolhälsovården. Ett antal gemensamma
utbildningsaktiviteter har också arrangerats under 2008 och 2009 i samma
syfte. Slutligen har BarnSam under året tagit fram indikatorer från alla de
aktuella verksamhetsområdena, för att årligen mäta barns- och ungdomars
psykiska hälsa som ska redovisas i samband med bokslut.
Kommunstyrelsen har i maj i år beslutat om att utreda möjligheten att förbättra
samordningen av insatser för barn och föräldrar genom att upprätta så kallade
familjecentraler, där insatser från BVC, MVC, Förskola och Socialtjänsten
samt ev. flera ska samordnas lokal- och funktionsmässigt. Den utredningen tar
sin början i augusti.
Sammanfattning
Motionärerna tar upp angelägna frågor inom ett viktigt område för kommunal
verksamhet. Vi konstaterar att det redan bedrivs ett omfattande arbete för att
främja psykisk hälsa för barn och ungdomar inom Gotlands Kommun och att
det ännu återstår mycket att göra. Det arbete som hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gjort för att utarbeta och förbättra ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter i God
Vård (SOSFS 2005:12) kommer att fortsätta, med särskild uppmärksamhet på
insatserna till barn och ungdomar, inklusive möjligheten att utarbeta
gemensamma vård- och handlingsprogram respektive vårdöverenskommelser
mellan de olika berörda nämnderna och förvaltningarna.
Det är vår uppfattning att det bedrivs ett intensivt arbete för närvarande som
berör barns- och ungdomars välbefinnande i Gotlands kommun, som fokuseras
på förvaltningsöverskridande samordning av insatser, klargörande av rutiner
inom ramen för ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet samt en
höjning av den samlade kompetensen inom området bland berörd personal. De
hälsofrämjande, förebyggande insatserna måste stå i fokus för ett sådant arbete,
både för att förhindra lidande och för att minska behovet av samhällets insatser
framöver.
HSF anser med ovanstående motivering motionen vara besvarad.
Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser motionen besvarad med ovanstående yttrande.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

Gunnar Ramstedt
chefläkare

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Regionalt omställningsavtal med fackliga
organisationer. Motion av Björn Jansson (S)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 342

•

Motion 2009-09-14

•

Ledningskontoret 2009-11-02

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Visby 2009-09-14
SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
Motion.
Regionalt omställningsavtal mellan Gotlands kommun och de fackliga organisationerna.
Genom kollektivavtal omfattas idag anställda inom den statliga och privata sektorn av ett
omställningsavtal. Omställningsavtalens syfte är att, med betoning på arbetslinjen, stödja och
stärka övertaliga eller uppsagda anställda att få nytt arbete. Den som blir uppsagd på grund av
arbetsbrist kan genom avtalet få mer än det som samhället erbjuder. Arbetstagare kan dels få
ekonomisk hjälp genom avgångsbidrag (AGB), dels stöd att finna nytt arbete genom
omställningsstöd. Avtalet finansieras med pengar som löntagarna avstått vid centrala
avtalsförhandlingar. Trygghetsfonden är ett gemensamt bolag mellan Svenskt Näringsliv och
LO som administrerar omställningsavtalet.
Inom det privata näringslivet har vi varit vana vid drastiska förändringar när produktionen
läggs om på grund av ny teknik eller konjunkturcykler. Däremot så har den offentliga sektorn
varit ganska förskonad från detta tidigare. Nu ser vi att den offentliga sektorn genomgår
liknande strukturförändringar och varsel och uppsägningar blir allt vanligare.
Inom den kommunala sektorn saknas omställningsavtal och det känns alltmer angeläget
eftersom kommunen också har ett regionalpolitiskt ansvar. Under 2008 avsatte Gotlands
kommun medel för att klara de stora förändringarna till följd av att allt färre barn föds och
antalet skolbarn minskat till följd av detta. Under 2008 användes 18 mnkr till omstrukturering
inom skolan för att ge anställda möjlighet till rimlig omställning.
I avsaknad av ett centralt omställningsavtal inom kommunal sektor föreslås att det ingås ett
avtal mellan Gotlands kommun och intresserade fackliga organisationer på Gotland. Detta för
att tillförsäkra anställda i Gotlands kommun, stödinsatser vid övertalighet och uppsägning.
Med anledning av ovanstående föreslår vi
att Gotlands kommun tar initiativ till diskussioner med och de fackliga organisationerna i
syfte att ingå ett regionalt omställningsavtal för anställda i kommunen.
att Gotlands kommun verkar för ett nationellt omställningsavtal för den kommunala sektorn.

Björn Jansson
Socialdemokraterna Gotland

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 342
Au § 348

Motion. Regionalt omställningsavtal med fackliga organisationer
KS2009/355-02
- Motion 2009-09-14
- Ledningskontoret 2009-11-02

Björn Jansson (s) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska dels inleda
diskussioner med de fackliga organisationerna i syfte att ingå ett regionalt
omställningsavtal för anställda – en motsvarighet till vad som finns inom privat
och statlig sektor som gäller vid övertalighet och uppsägning, dels verka för ett
nationellt omställningsavtal för den kommunala sektorn.
Ledningskontoret hänvisar till det centrala avtal, AGF-KL som reglerar frågan; en
dyrbar försäkringslösning som Sveriges Kommuner och Landsting utan framgång
försökt ersätta med ett omställningsavtal. Gotlands kommun är bunden av avtalet
och att då teckna ytterligare ett avtal är ekonomiskt orealistiskt. Ledningskontoret
uppger att kommunen i alla sammanhang verkar för att ett centralt omställningsavtal ska komma till stånd. Motionen föreslås därmed besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

2009-11-02

1(2)

Ledningskontoret

Svar på motion om regionalt omställningsavtal mellan Gotlands kommun
och de fackliga organisationerna
I en motion har Socialdemokraterna Gotland genom Björn Jansson framställt ett
önskemål om att:
•

Gotlands kommun tar initiativ till diskussioner med de fackliga
organisationerna för att ingå ett regionalt omställningsavtal för de anställda i
kommunen

•

Gotlands kommun verkar för ett nationellt omställningsavtal för den
kommunala sektorn

Vid omställningsarbetet i kommuner och landsting strävar varje arbetsgivare efter att i
möjligaste mån i god tid planera för att omställningarna inte skall bli så omfattande
utan i god tid i bemanningsplaneringen använda den personalrörlighet som finns för att
möta behovet av besparingar, minskat elevantal, ändrade demografiska
förutsättningar mm.
Det centrala avtal, (AGF-KL) som idag gäller har funnits sedan början av 90-talet och
syftar till att tillförsäkra den anställde ett försörjningsstöd i händelse av uppsägning.
Försäkringslösningen är dyrbar för kommunen och inte heller framåtsträvande för
berörd anställd. Ett ekonomiskt stöd för att gå vidare i livet med en ny inriktning
skulle fungera bättre.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under ett flertal år fört diskussioner med
de centrala fackliga organisationerna om att ersätta AGF-KL med ett
omställningsavtal. Dock utan framgång.
I förhoppning om att finna en lösning som bättre stödjer en anställd inför en
omställning till ett nytt arbete än en försäkringslösning i enlighet med AGFKL.
Så länge AGF-KL gäller omfattas kommunen av det avtalet och de kostnader som det
medför och har inte de ekonomiska möjligheterna att utöver detta också teckna ett
regionalt omställningsavtal med de kostnader som det medför.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Plusgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Gotlands kommun verkar i alla sammanhang för att ett centralt nationellt
omställningsavtal skall komma tillstånd mellan parterna.
Härmed anses motionen vara besvarad.

Bo Dahllöf
Regiondirektör
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Verka för att Gotland blir GMO-fritt.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 6

•

Medborgarförslag 2006-03-24

•

Ledningskontoret 2009-12-17

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

På alla möjliga tillgängliga sätt driva frågan om att
göra Gotland GMO-fritt. Även om man inte har
mandat att fatta beslut om detta.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

se bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 03 - 24

Namnteckning
Namnförtydligande

Agneta Enderberg
Snäckers Kappelshamn
Postadress
620 34 Lärbro
Adress

Läste att AU avslagit medborgarförslaget om att låta Gotland bli en GMO-fri zon. Det är
mycket förvånansvärt att ni politiker inte gör ert yttersta för att genomdriva det. Varför är det
inte praktiskt genomförbart att skapa en GMO-fri zon? Det är naturligtvis svårt att genomföra
saker och ting om man ser problem istället för möjligheter. Så är det på alla nivåer, oavsett
vad det gäller. Men att det skulle vara omöjligt, det har jag svårt att tro.
Vi kan inte okritiskt gå på allt som EU beslutar, vi måste få skydda vår egen miljö. Frågan
är också vem det egentligen är som vill ha dessa grödor. Jag tror inte att det finns några av
oss innevånare på Gotland som skulle tillåta detta om vi visste vad konsekvenserna blir.
Tyvärr är människor utsatta för ett enormt informationsflöde i dagens samhälle så man kan
och orkar inte engagera sig. Det innebär att ni som politiker har ett ännu större ansvar att
fatta riktiga beslut, och jag tycker inte att ni gjort det i detta fall.
Hur ser er kunskap ut, vad vet och kan ni om GMO?
Jag bifogar en artikel skriven av Kristina Belfrage som är forskare vid SLU. Hoppas det ger
en insikt om att det inte är helt riskfritt att odla manipulerade grödor. Som hon nämner i sin
artikel så sprids grödorna trots att man skapar sk. Spridningskorridorer. Vill vi ha en natur
utan insekter, och hur kommer det att påverka odlingar på lång sikt?

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 6
Au § 7

Medborgarförslag. ” Verka för att Gotland blir GMO-fritt!”
KS2006/0165-43
- Medborgarförslag 2006-03-24
- Kommunstyrelsen, arbetsutskottet 2007-04-11, § 117
- Ledningskontoret 2009-12-17

Agneta Enderberg, som är medveten om kommunens begränsade befogenheter i
frågan, har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ”på alla möjliga
tillgängliga sätt ska driva frågan om att göra Gotland GMO-fritt”.
Anm: Med anledning av ett tidigare medborgarförslag, att Gotland ska vara en GMO-fri
zon, beslöt kommunstyrelsen att, genom ett initiativ hos Föreningen Sveriges
Ekokommuner, verka för att de livsmedel som köps in ska vara GMO-fria. (§ 85/2006).
Själva medborgarförslaget avslogs (kommunfullmäktige § 54/april 2006).

Arbetsutskottet återremitterade ett tidigare förslag från ledningskontoret
(§ 117/2007).
Anm: I samband med behandling av motion om upphandling m.m. av rättvisemärkta
produkter gav kommunstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om
ekologiskt och socialt hållbar upphandling (§ 120/2007). Detta ledde till en ny
upphandlingspolicy och ett upphävande av tidigare Riktlinjer för upphandling.

Ledningskontoret hänvisar till miljöprogrammet och föreslår att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

2009-12-17

Dnr 2006/0165-43

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Verka för att Gotland blir GMO fritt
Medborgarförslaget
Agneta Enderberg föreslog i ett medborgarförslag 2006 att kommunfullmäktige beslutar att ”på alla möjliga tillgängliga sätt driva frågan om att göra Gotland GMO-fritt”. När Ledningskontorets förslag till svar på Medborgarförslaget var uppe till behandling i KS återremitterades ärendet till Ledningskontoret med yrkandet att frågan om GMO-fria livsmedel skulle beaktas i den då
pågående översynen av Miljöprogrammet.
Bakgrund
Frågan om GMO-frihet i Gotlands kommun har flera gånger varit uppe till
behandling i Kommunfullmäktige, efter både motioner och medborgarförslag,
bl a KS 2004/0137-10. Kommunfullmäktige har avslagit förslag på att utropa
Gotland till en GMO-fri zon med hänvisning till det begränsade kommunala
inflytandet i frågan, men har i Miljöprogrammet antagit inriktningsmålet att
GMO i livsmedel ska undvikas i kommunens inköp.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat genom att GMO-frågan beaktats i Miljöprogrammet.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2010-02-22

Ansökan om ö-status hos EU.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17, § 343

•

Medborgarförslag 2006-06-27 och 2006-10-24

•

Ledningskontoret 2009-11-06

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

FÖR ATT UTVECKLINGEN PÅ GOTLAND SKALL TA
RIKTIG FART BÖR GOTLAND SÖKA OM Ö-STATUS
HOS EU. VIDARE MÅSTE GOTLANDSPOLITIKERNA
KRAFTIGT PROTESTERA MOT STOCKHOLMSBYRÅ
KRATINS INTENTIONER ATT GÖRA GOTLAND TILL EN
SKÄRGÅRDSÖ I STOCKHOLMS YTTRE SKÄRGÅRD.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

OM VI GOTLÄNNINGAR INTE MANGRANT PRO
TESTERAR MOT STOCKHOLMSBYRÅKRATINS
FÖRSLAG ATT GÖRA GOTLAND TILL EN SKÄR
GÅRDSÖ I STOCKHOLMS YTTRE SKÄRGÅRD
KOMMER DETTA ATT BLI VERKLIGHET.
FÖRSLAGET FINNS REDAN I KANSLIHUSET.
DETTA SKULLE BLI KATASTROF. (forts. se bilaga)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2006-06-10
Namnförtydligande

TORE GANNHOLM
Adress

BURS GANNE 146
Postadress

634 49 STÅNGA

Fortsättning från 1:a sidans motivering:
… FÖR OSS GOTLÄNNINGAR. GOTLAND SKULLE FÖRVANDLAS TILL
EN SOMMARÖ MED SERVICE FYRA MÅNADER OM ÅRET SOM I
HUVUDSAK SKALL TILLGODOSE SOMMARBOENDE OCH TURISTER.
SERVICEN PÅ VINTERN BLIR OTILLRÄCKLIG FÖR BOFASTA.
EFTERSOM VI DÅ KOMMER ATT RÄKNAS SOM STOCKHOLMARE KAN
VI INTE LÄNGRE ÅTNJUTA NÅGON GOTLANDSRABATT PÅ FÄRJAN
EFTERSOM DET SKULLE BLI ORÄTTVIST MOT ANDRA
STOCKHOLMARE.
VÅRT FUNGERANDE LASARETT KOMMER ATT FÖRVANDLAS TILL ETT
NÄR- ELLER AKUTSJUKHUS OCH VI BLIR TVUNGNA ATT FÖR ALL
SPECIALISTSJUKVÅRD BEGE OSS TILL SÖDERSJUKHUSET.
HAR VÅRA GOTLÄNDSKA POLITIKER FULLSTÄNDIGT KAPITULERAT
FÖR STOCKHOLMSPOLITIKERS OCH BYRÅKRATERS
PÅTRYCKNINGAR?
FINNS DET VERKLIGEN INGA POLITIKER SOM VÅGAR STÅ UPP FÖR
GOTLAND?
ISTÄLLET FÖR ATT BLI EN DEL AV STOCKHOLMSBYRÅKRATIN
BEHÖVER GOTLAND MINSKA BEROENDET AV DENNA STORSTADS
REGION OCH FÅ NÄRMARE KONTAKT MED EU. KUNDE VI BARA FÅ
HIT NÅGOT EU-ORGAN SKULLE GOTLAND HAMNA PÅ DEN
EUROPEISKA KARTAN. VI SKULLE BL.A. AUTOMATISKT FÅ
FLYGFÖRBINDELSER TILL EUROPAS FASTLAND. GOTLAND HAR
STORA FRAMTIDSMÖJLIGHETER OM VI KAN MINSKA BEROENDET AV
ATT ALL STYRNING MÅSTE SKE VIA POLITISKA BESLUT FATTADE I
STOCKHOLM.
GOTLANDS CHANS TILL UTVECKLING FINNS INOM ÖSTERSJÖ
OMRÅDET, INTE INOM STOCKHOLMSREGIONEN. DÄRFÖR MÅSTE VI
SATSA PÅ EU OCH ÖSTERSJÖOMRÅDET OM VI VILL ÖVERLEVA.
GOTLAND MÅSTE LEVA UPP TILL ATT BLI ”NAVET I HAVET”.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag vill att Gotlands kommun jobbar för att få
ö-status inom EU. Det skulle ge särrättigheter som
de andra öarna inm EU har.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vad blev det av Vision 2010 där ni var framsynta,
speciellt några sidor om självstyre? Ö-status är
möjligt att söka igen om ni sätter kraft bakom orden,
och inte frågar centralmakten i Sverige! Det är
särskilt viktigt nu när ny regional indelning
diskuteras. Gotland har klara gränser! Verka
samtidigt för att fastighetsskatten stannar på ön.!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 10 - 23

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Sigvard Henriksson

Box 105
623 21 LJUGARN

Postadress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 343
Au § 349

Medborgarförslag: ”Gotland bör söka ö-status hos EU”
KS2006/0347-10 KS2006/0491-10
- Medborgarförslag 2006-06-10 och 2006-10-23
- Ledningskontoret 2009-11-06

Tore Gannholm har i medborgarförslag föreslagit att Gotland bör ”söka om östatus hos EU.
Sigvard Henriksson har också i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun
ska arbeta för ö-status i EU.
Ledningskontoret redogör bl.a. för dels några exempel på några öar vars särregler
har sin grund i att de före landets inträde i EU hade någon form av särställning i
det egna landet, dels arbetet med vitboken med tankar på ett särskilt Gotlandsprotokoll. Medborgarförslagen föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslagen avslås.

2009-11-06

Dnr

Ledningskontoret
Ulla Pettersson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att Gotland ska ansöka om ö-status
Tore Gannholm föreslog den 10 juni 2006 i ett medborgarförslag att Gotland
bör söka ö-status hos EU samt ”kraftfullt protestera mot
Stockholmsbyråkratins intentioner att göra Gotland till en skärgårdsö i
Stockholms yttre skärgård”.
Sigvard Henriksson har i ett medborgarförslag 23 oktober 2006 föreslagit att
Gotlands kommun ska arbeta för att få ö-status inom EU vilket ”skulle ge
särrättigheter som de andra öarna inom EU har”.
De båda förslagen behandlas i ett sammanhang.

Öar inom EU
Det finns ingen särskild status inom EU:s regelverk som öar kan ansöka om.
Däremot har flera europeiska öar olika former av särregler som bygger på att
de före landets EU-inträde hade någon form av särställning inom det egna
landet. Här redogörs kortfattat för ett par exempel.
Isle of Man står utanför EU men har slutit ett eget samarbetsavtal med
unionen avseende fri rörlighet för varor. Statsrättsligt är Isle of Man en
kronbesittning direkt under den brittiska drottningen och ingår inte heller i
Förenade konungariket (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland). Helt eller delvis liknande regler gäller för Jersey och Guernsey.
Åland är sedan 1921 en autonom del av Finland och fungerar i många
avseenden som en självständig stat med egen lagstiftning. Den statsrättsliga
ställningen, som också innebar att Åland blev en demilitariserad zon,
fastställdes av Nationerna förbund och regleras i en särskild finsk
självstyrelselag. Enligt denna krävdes samtycke från Ålands lagting när
Finland anslöt sig till EU. Samtycket föregicks av folkomröstningar och
förutsatte ett särskilt Ålandsprotokoll som bland annat innebär att Åland står
utanför EU:s skatteunion. Dessutom gäller särskilda regler för egendom och
näringsliv och en garanti för Ålands folkrättsliga ställning.
Inom stater som byggs upp av autonoma regioner eller delstater finns öar med
en avsevärd självstyrelse och därmed grund för särbestämmelser. Det gäller
till exempel de spanska ögrupperna Kanarieöarna och Balearerna.
Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-21 55 20

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Öar utan nationell särställning, såsom danska Bornholm och de estniska öarna
Ösel och Dagö, har normalt inga särskilda regler i förhållande till EU.

Det svenska EU-inträdet
Inför det svenska EU-medlemskapet utreddes Gotlands roll i unionen och en
vitbok ”Gotland i Östersjön, Sverige och Europa” togs fram. Där föreslogs att
ett särskilt Gotlandsprotokoll skulle läggas till det svenska anslutningsavtalet.
Gotlands kommun utarbetade förslag till ett sådant protokoll där allmänna
krav på särskilda hänsyn samt specifika krav rörande skatter,
kommunikationer och kvoter för mjölk- och sockerbetsproduktion ingick.
Kommunledningen uppvaktade dåvarande Europaministern Ulf Dinkespiel i
samma ärende. Något Gotlandsprotokoll kom inte till stånd och möjligheten
att uppnå ett sådant prövades inte vid de svenska
medlemskapsförhandlingarna.
Att idag kräva omförhandling av det svenska medlemskapet och ett särskilt
Gotlandsprotokoll torde vara utsiktslöst då Gotland inte har någon särskild
folkrättslig status inom Sverige och inget undantag krävdes vid det svenska
EU-inträdet.

EU-regler rörande öar
I EU:s fördrag som nu godkänts av alla EU:s stater och därmed kan träda i
kraft, uppmärksammas ö-regioner i regler om ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning (artiklarna 174 och 175 i det konsoliderade
Lissabonfördraget). Där sägs bland annat att unionen ska sträva efter att
minska skillnaderna mellan olika regioners utvecklingsnivåer och att särskild
hänsyn ska tas till regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade
eller demografiska nackdelar, bland andra öar.
Beträffande förslaget att protestera mot intentionerna att göra Gotland till en
skärgårdsö är det svårt att bedöma vad som avses. I sammanhanget kan dock
påpekas att kommunfullmäktige beslutat att ansöka om att Gotland blir en
egen region.

Förslag till beslut
Förslagen avslås.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog

Utvecklingsdirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2010-02-22

Omställningsmedel för förlängning av Strandpromenaden. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2009-12-17 § 344

•

Medborgarförslag 2007-03-05

•

Ledningskontoret 2009-11-05

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

En del av omställningspengarna från staten ska tas
till att iordningställa strandpromenaden från
kongresshallen till Snäckviken.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Bra för kongressgäster, turister och inte minst för
gotlänningar.
Det blir Sveriges vackraste promenad-/motions väg
på ca 6 km, om det röjes upp bland växtligheten,
sätts upp bänkar och bord, ordnas grillplatser och
med belysning kan den användas året runt.
forts. nästa sida
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2007 - 02 - 23

Namnteckning
Namnförtydligande

Birgitta Bruthage Gilbert Bruthage
Talluddskviar 5 A
Postadress
621 41 Visby
Adress

I reklamen för kongresshallen kan anges att det finns möjlighet till
motion/naturupplevelser dygnet runt i anslutning till kongresshallen.
Sommartid finns det möjlighet till bad vid tre badplatser utöver
kallbadhuset. Norderstrand, Gustavsvik och Snäckviken ( de behöver
också rustas upp).
De naturupplevelser som finns, bl a svanar och änder året runt, dofter
från hav och tång och solnedgångar som ingen kan efterlikna blir
tillgängliga och tryggare året runt.
Gotlands kommun måste satsa offensivt på sådant som kan nyttjas året
runt och är tillgängligt för alla.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 344
Au § 350

Medborgarförslag. Omställningsmedel för förlängning av
Strandpromenaden
KS2007/0103-33
- Medborgarförslag 2007-02-23
- Ledningskontoret 2009-11-05

Birgitta Bruthage och Gilbert Bruthage har i medborgarförslag föreslagit att en del
av de statliga omställningsmedlen ska användas för rusta upp och utveckla Strandpromenaden och förlänga den vägen till Snäckviken (från kongresshallen).
Sträckan skulle kunna bli Sveriges vackraste promenad- och motionsled.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med
dess utlåtande. Av det framgår att tekniska nämnden för omställningspengar rustat
upp bad- och rastplatser och promenad- och cykelstråket mellan Kallbadhuset och
Snäck. Kontoret redogör också för andra åtgärder som vidtagits.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

2009-11-05
Dnr 2007/0103-33
Ledningskontoret
Maj-Britt Henriksson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att för del av omställningspengarna
iordningställa strandpromenaden från Kongresshallen till
Snäckviken
Bakgrund
Birgitta och Gilbert Bruthage framför som medborgarförslag att en del av
omställningspengarna från staten ska användas till att iordningställa
strandpromenaden från Kongresshallen till Snäckviken.
Strandpromenaden skulle kunna bli Sveriges vackraste motions-/promenadväg
på ca 6 km om det röjs upp bland växtligheten, sätts upp bänkar och bord,
ordnas grillplatser och belysning så den kan användas året runt.
Promenadstråket skulle också kunna lyftas fram i marknadsföringen av
Kongresshallen.
Ledningskontorets redogörelse
I oktober 2007 fick tekniska förvaltningen omställningspengar till ett projekt
för att rusta upp bad- och rastplatser på flera ställen på ön. En del av det
projektet avser promenad- och cykelstråket från kallbadhuset fram till Snäck.
Hittills har bänkar med plats för större sällskap satts upp vid Kruttornet. Vid
Kärleksporten, Norderstrand, Snäck och Gustavsvik finns grillplatser med
bänkar. Vid Gustavsvik finns dessutom en handikapptoalett som är avsedd att
vara öppen året runt.
En hel del åtgärder har också genomförts eller kommer att genomföras genom
andra medel, t ex
- upprustning av strandpromenaden från kallbadhuset till kärleksporten,
vilket innebär upprustning av ytan, bänkar och belysning, lökplantering
(brygga, plattytor, cykelparkeringar, gång- och cykelväg, bilparkering
mm),
- belysning av gång- och cykelvägen från lasarettsparkeringen till Snäck,
- gallring av vegetationen längs promenaden,
- upprustning av oxelallén,
- Gustavsviks bad har fått badet/sandytan i bättre skick och plantering av
en avgränsande häck mot vägen,

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2(2)

-

skyltning av parkeringen vid Gustavsvik samt en ny iordningställd
parkering och en mindre parkering på gång.

Ledningskontoret beklagar det sena svaret på detta medborgarförslag.

Förslag till beslut
•

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
anses besvarat med ledningskontorets redogörelse.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2010-02-22

Böter för förorenande hund.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-01-25, § 5

•

Medborgarförslag 2009-03-27

•

Ledningskontoret 2009-11-24

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Komplettera Allmänna Ordningsstadgan 26 § med
böter för den hundägare som inom tätorterna
i 19 § inte plockar upp fast förorening från hund.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

När en medborgare urinerar på gatan kan han
bötfällas med 800 kr.
Hundskit ställer till förtret för barn, kommunens
renhållningsarbetare och alla andra. En skitfri och
skitfri stad främjar turismen.
Ansvarsfulla hundägare är bra reklam för hunden
och hundägandet.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 03 - 18

Namnteckning
Namnförtydligande

Hans Eklund
Specksgränd 8
Postadress
621 55 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 5
Au § 6

Medborgarförslag. Böter för förorenande hund
KS2009/139-10
- Medborgarförslag 2009-03-18
- Ledningskontoret 2009-11-24

Hans Eklund har i medborgarförslag föreslagit att böter ska införas för hundägare
som inte plockar upp förorening efter hund. Det skulle ske genom ändring av
ordningsstadgan.
Efter att ha framhållit att Gotlands kommun, tekniska förvaltningen, instämmer i
problembilden redogör ledningskontoret för gällande bestämmelser. Frågan om
förorening från hund är reglerad i kommunens lokala ordningsföreskrifter och
penningboten uppgår till 1 000 kr. Det är dock polisens sak att beivra
överträdelser och kontoret anser att det vore önskvärt om polismyndigheten hade
möjlighet att göra ingripanden. Medborgarförslaget föreslås dock avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

2009-11-24

1(2)
Dnr KS 2009/139-10

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Komplettera ordningsstadgan med böter för de som
inte tar upp avföring från sin hund
Bakgrund
Hans Eklund har i ett medborgarförslag framfört att kommunens
ordningsstadga 26 § ska kompletteras med bötesstraff för de som inte plockar
upp fast förorening från hund inom de tätorter som anges i 19 §.
Motivet till förslaget är att hundskit ställer till förtret för barn,
renhållningsarbetare och alla andra. En medborgare som urinerar på gatan får
böta 800 kr. En ”hundskitfri” stad skulle främja turismen.
Ledningskontorets utredning
Förslagsställaren tar upp ett problem som egentligen inte borde finnas men
som för vissa är mycket konkret. Från kommunens hemsida kan följande
artikel hämtas:
Hundbajs sysselsätter parkarbetare på heltid
Hundbajset i Visby och i Gotlands tätorter sysselsätter en personal på heltid inom
Tekniska förvaltningen. Samtidigt säger de lokala ordningsföreskrifterna att det är
hundägaren som ska ta hand om hundbajset efter sin hund. Den som inte plockar upp
bajset kan dömas till penningböter.
– En extra besvärlig vecka sysselsätter hundbajset vår personal i sammanlagt 40 timmar,
konstaterar Leif Lilja, gatsopare på Tekniska förvaltningen. Det här är inget trevligt att
behöva arbeta med.
Hundbajs är ingenting personalen vill hantera för hand. På gator och torg blir det därför
istället sopmaskinen som får rycka ut, trots att bajset då kletar in sig i borstarna och
maskinen sedan måste göras rent – för hand.
– Värst är det när snön börjar smälta och när löven ska tas upp på hösten, berättar Leif
Lilja. Under löven kan det ligga bajs i drivor. I innerstaden är det Studentallén och
Klinten som är de mest utsatta områdena. Här tvingas vi ta hand om hundbajs hela
sommaren och det har varit otroligt mycket de senaste åren. För att inte tala om alla
fyllda hundbajspåsar vi hittar inslängda och hängandes i omkringliggande buskage.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

På grönytor tar parkarbetare och maskinförare överhuvudtaget inte upp hundbajset, det
skulle ta alldeles för mycket tid. Istället tvingas de andas in ångorna av hundbajs när de
stora grönytorna ska klippas och sommartid ligger hundbajslukten tät. Allra mest
obehagligt är det när gräs ska klippas runt buskar med hjälp av gräsröjare. Då händer
det att hundbajset stänker upp på både kläder och i ansikte.
– Bristande tillsyn av sin hund, däribland att inte plocka bort hundbajs, kostar 1 000 kr i
penningböter och är lika över hela landet, fastställer vakthavande polis Mats Östman.
Beloppet är fastställt av Riksåklagaren.

Från kommunens lokala ordningsföreskrifter kan följde två paragrafer hämtas:
”19 § Fast förorening efter hund skall plockas upp från gångbana, gata, torg, plantering,
eller park inom tätorterna Visby, Vibble, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Slite och
Fårösund.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och
andra stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra stycket, 15-16 §§, 18-19
§§, 21-24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.”

Som framgår 26 § så finns det redan en reglering om penningböter för brott
mot bestämmelsen om upplockningstvång i 19 §. Av artikeln ovan framgår att
beloppet är på 1 000 kr. Problemet är att det endast är polisen som utfärda
denna bot vilket kanske inte har högsta prioritet. Kommunen har ingen laglig
möjlighet att bötfälla en ”brottslig” hundägare.
Ledningskontoret konstaterar att det som förslagsställaren föreslår redan
gäller varför problemet inte får sin lösning genom det ingivna förslaget.
Under dessa förutsättningar kan bara en uppmaning riktas till nonchalanta
hundägare att följa regelverket och beakta vilka konsekvenser deras slappa
beteende får för deras medmänniskor. Det vore dessutom positivt om polisen
hade möjlighet att göra ingripanden mot denna typ av brottslighet.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2010-02-22

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Kommunfullmäktige har tidigare till olika nämnder överlåtit (delegerat)
nedanstående ärenden för beslut. Dessa återkommer nu för kännedom
och anmälan till kommunfullmäktige.
Innehåll
•

Franz Brozéns medborgarförslag om ett GMO-fritt Gotland
(GMO=Genetiskt modifierade grödor).
•

Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 7
• Ledningskontoret 2009-12-15
• Medborgarförslag (inkom 2008-11-25)

•

Anna-Lena Larssons och Caroline Karlssons medborgarförslag om samkört
datajournalsystem avseende läkemedelsordinationer.
•
•

•

Gun Sävhammars medborgarförslag om att på kommunens återvinningscentral av
märkta containers för återanvändning av föremål.
•
•

•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 246
Medborgarförslag (inkom 2009-06-11)

Lena Bertholdssons medborgarförslag om att ändra formen på trappan ovanför
Trappgränd och Trumpetarebacken för att knyta ihop ”nedre” staden med en ”övre”
•
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 379
Medborgarförslag (inkom 2009-06-02)

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 251
Medborgarförslag (inkom 2009-07-07)

Hans A Svenssons medborgarförslag om digital orienteringstavla i webform
omfattande Visby lasarett.
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 381
Medborgarförslag (inkom 2009-07-21)
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2010-02-22
Forts.

•

P F:s medborgarförlag om att sluta sända ut fysisk löpespecifikation,
utan endast via lönesystemet IFS.
•

Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 345
• Ledningskontoret 2009-11-06
• Medborgarförslag (inkom 2009-07-23)

•

A S:s medborgarförslag om cykel- och gångbana från korsningen
Styrmansgatan-Jungmansgatan och längs Jungmansgatan.
•
•

•

P F:s medborgarförslag om övergångsställen i samma nivå som
omgivande gångbanor.
•
•

•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 252
Medborgarförslag (inkom 2009-07-23)

Ann-Britt Nilssons medborgarförslag om att ordna parkering vid halkbanan bredvid
flygplatsen under vecka 32
•
•

•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 253
Medborgarförslag (inkom 2009-07-23)

Tekniska nämnden 2009-12-16, § 278
Medborgarförslag (inkom 2009-08-05)

Björn Franssons medborgarförslag om att nya skyltar med texten ”Farliga
underströmmar” sätts upp vid farliga badplatser.
•
•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 254
Medborgarförslag (inkom 2009-08-24)
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-01-25
2010-01-12

Ks § 7
Au § 8

Medborgarförslag. GMO-fritt Gotland
KS2008/524-44
- Medborgarförslag 2008-11-21
- Kommunfullmäktige 2008-12-15, § 180
- Ledningskontoret 2009-12-15

Frans Brozén har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun, i fråga om
GMO, ska följa kommunfullmäktiges i Östersund exempel (GMO: genmodifierat).
Kommunfullmäktige har delegerat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Anm: Kommunfullmäktige i Östersunds kommun beslöt i december 2008 följande med
anledning av en motion om GMO fri zon m.m..
”1. Motionen bifalls genom att kommunen principiellt ställer sig bakom målet att
Östersunds kommun och Jämtlands län ska vara GMO-fri zon. Det ligger dock utanför
kommunens kompetensområde att besluta att inga genetiskt modifierade grödor odlas i
kommunen eller försäljs i butiker.
2. Motionen bifalls också i den del som avser kommunens upphandlingspolicy vid
upphandling av livsmedel och i fortsättningen ska kommunen ställa kvalitetskrav att
upphandling av livsmedel, avseende märkningspliktiga mängder, som är baserade på
genetiskt modifierade grödor inte ska köpas in till kommunal verksamhet.
3. Östersunds kommun förbjuder GMO-grödor på kommunens mark.
4. Östersunds kommun ska, bland annat genom informationsspridning och i samverkan
med berörda aktörer, verka för GMO-fritt lantbruk och handel inom kommunens
geografiska område
Källa: Kommunfullmäktiges i Östersunds protokoll § 202

Ledningskontoret hänvisar till dels tidigare beslut som gynnar GMO-frihet, dels
beslutet om Fair Trade City och föreslår att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2009-12-15

Dnr 2008/524-

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: GMO-fritt Gotland á la Jämtland
Medborgarförslaget
Frans Brozén framför som medborgarförslag att Gotlands kommun ska följa
efter de Jämtlandskommuner som 2008 beslutade om GMO-frihet i Jämtland.
Bakgrund
I Europa finns över 4 500 kommuner som utropat sig till GMO-fria zoner.
GMOfri -rörelsen håller en årlig konferens sedan 2005, men är för övrigt löst
organiserad. Åre kommun, Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting
blev först i Sverige med att fatta principbeslut om att ställa sig bakom förslaget om Jämtland som GMO-fri zon, men med reservationen att varken kommun eller landsting äger rådighet över odling eller försäljning av genetiskt
modifierade produkter annat än inom sina egna verksamheter.
Frågan om GMO-frihet i Gotlands kommun har flera gånger varit uppe till
behandling i Kommunfullmäktige, efter både motioner och medborgarförslag,
bl a KS 2004/0137-10. Kommunfullmäktige har avslagit förslag på att utropa
Gotland till en GMO-fri zon med hänvisning till det begränsade kommunala
inflytandet i frågan, men har i Miljöprogrammet antagit inriktningsmålet att
GMO i livsmedel ska undvikas i kommunens inköp.
Kommunfullmäktige, §180 2008, har delegerat medborgarförslaget till KS.
Ledningskontorets bedömning
Kommunen har i miljöprogrammet redan beslutat om GMO-frihet vad gäller
egna livsmedelsinköp. Kommunägd åkermark är i huvudsak ekologiskt odlad
och därmed finns redan beslut om GMO-frihet i de områden som kommunen
beslutar över. Ett beslut om Gotland som GMO-fri zon skulle därmed inte ge
någon faktisk förändring.
Ledningskontoret bedömer att Kommunstyrelsens nyligen fattade beslut om
att tillsammans med handeln i Visby centrum ansöka om att bli s k Fairtrade
City får större inverkan, då det är ett åtagande som följs upp av en utomstående part. GMO-frihet ingår i konceptet Fairtrade city, bland annat för att patentsituationen för GMO inte anses förenlig med etiska principer för odling
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se
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18 97 50-3
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Dnr 2008/524

och handel. Därmed lyfts GMO-frågan in i ett bredare sammanhang som även
kan bidra till att utveckla lokal handel och produktion. Ledningskontoret bedömer att Fairtrade City-åtagandet uppfyller medborgarförslagets intentioner,
men för att begränsa antalet åtaganden för kommunen föreslås avslag på medborgarförslaget om Gotland som GMO-fri zon.

Förslag till beslut
•

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gmo-fritt Gotland alla Jämtland.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Hej! Nu tycker jag att Gotland skall följa Jämtlands
kommunfullmäktige i spåren enligt
http://hejdagmo.se/2008/11/21nej-till-gomo-i-ostersu
nds-kommun/

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2008 -12-21

Namnteckning
Namnförtydligande

Frans Brozén
Prästgården Fårö
Postadress
624 66 Fårö
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 november 2009

HSN § 379. Medborgarförslag om samkört
datajournalsystem avseende läkemedelsordinationer
HSN 2009/260, KS 2009/248:1 Medborgarförslag, Förvaltningens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens yttrande.

Bakgrund: HSN au § 344 Medborgarförslag om samkört
datajournalsystem avseende läkemedelsordinationer
I medborgarförslaget föreslås att Gotlands Kommun av patientsäkerhetsskäl
ska införa samkört datajournalsystem avseende läkemedelsordination. Det
påpekas att misstag och missuppfattningar rörande läkemedelsanvändning är
särskilt vanliga i vårdens övergång dvs. när patienten byter vårdgivare eller
vårdnivå.
Av detta skäl finns fokus på området både hos hälso- och
sjukvårdsförvaltningen på Gotland och nationellt genom en nationell satsning
för patientsäkerhet. På Gotland har primärvården sedan många år en haft en väl
fungerande läkemedelslista i journalsystemet Medidoc och har dessutom haft
möjlighet att läsa patientens journal, inklusive läkemedelslistan i lasarettets
journalsystem TakeCare. TakeCare läkemedelsmodul är betydligt mer komplex
på grund av de avancerade läkemedelsbehandlingar som ges till inneliggande
patienter och dessvärre har man på lasarettet inte tillgång till patientens
läkemedelslista från primärvården i Medidoc. Detta kan orsaka oklarheter kring
aktuell medicinering vid akuta inskrivningar.
TakeCare är ett system används i allt större delar av Stockholms sjukhusvård
och ett stort utvecklingsarbete pågår där för att anpassa TakeCare till
primärvårdens behov. Enligt planer blir detta verklighet redan under 2010 och
då sker införande i primärvården också på Gotland. Införande har försenats på
grund av att upphandlingen av TakeCare i Stockholm har överklagats.
Målet för IT-utvecklingen på området är således en ”sammanhållen
journalföring” där primärvården, slutenvården och specialistvården har tillgång
till samma vårdinformation. I ett sådant journalsystem ställs nya krav på
sekretess, säkerhet och åtkomstkontroll och dessa regleras i en ny lag –
patientdatalagen.
Båda den tekniska och säkerhetsanpassning av systemet kräver tid.
Under tiden pågår arbetet med att förbättra rutiner med
läkemedelsavstämningar samt läkemedelsgenomgångar. Vid varje in eller
utskrivning skall en aktuell lista över patientens mediciner förankras med
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 november 2009

patienten eller dennes anhörig och för boende på särskilt eller seniorboenden
skall använda läkemedel omvärderas årligen.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden anser
medborgarförslaget besvarat med förvaltningens yttrande.
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HSN 2009/260

Svar på medborgarförslag om samkört
datajournalsystem avseende läkemedelsordination
Anna-Lena Larsson och Caroline Karlsson föreslår att Gotlands Kommun av
patientsäkerhetsskäl bör införa samkört datajournalsystem avseende
läkemedelsordination.
De påpekar, med rätta, att misstag och missuppfattningar rörande
läkemedelsanvändning är särskilt vanliga i vårdens övergång dvs. när patienten
byter vårdgivare eller vårdnivå. Av det skälet finns därför fokus på området
båda lokalt och nationellt genom en nationell satsning för patientsäkerhet.
På Gotland har primärvården haft sedan många år en väl fungerande
läkemedelslista i journalsystemet Medidoc och har dessutom haft möjlighet att
läsa patientens journal, inklusive läkemedelslistan i lasarettets journalsystem
TakeCare. TakeCare läkemedelsmodul är betydligt mer komplex på grund av
de avancerade läkemedelsbehandlingar som ges till inneliggande patienter och
dessvärre har man på lasarettet inte tillgång till patientens läkemedelslista från
primärvården i Medidoc. Detta kan orsaka oklarheter kring aktuell
medicinering vid akuta inskrivningar.
TakeCare är ett system används i allt större delar av Stockholms sjukhusvård
och ett stort utvecklingsarbete pågår där för att anpassa TakeCare till
primärvårdens behov. Enligt planer blir detta verklighet redan under 2010 och
då sker införande i primärvården också på Gotland. Införande har försenats på
grund av att upphandlingen av TakeCare i Stockholm har överklagats.
Målet för IT-utvecklingen på området är således en ”sammanhållen
journalföring” där primärvården, slutenvården och specialistvården har tillgång
till samma vårdinformation. I ett sådant journalsystem ställs nya krav på
sekretess, säkerhet och åtkomstkontroll och dessa regleras i en ny lag –
patientdatalagen.
Båda den tekniska och säkerhetsanpassning av systemet kräver tid.
Under tiden pågår arbetet med att förbättra rutiner med
läkemedelsavstämningar samt läkemedelsgenomgångar. Vid varje in eller
utskrivning skall en aktuell lista över patientens mediciner förankras med
patienten eller dennes anhörig och för boende på särskilt eller seniorboenden
skall använda läkemedel omvärderas årligen.

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
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HSN 2009/260

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens yttrande.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

GOTLANDS KOMMUN BÖR AV PATIENTSÄKER
HETSSKÄL INFÖRA SAMKÖRT DATAJOURNAL
SYSTEM AVSEENDE LÄKEMEDELSORDINA
TIONER
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Avvikelser sker idag då patienter läggs in i sluten
vården och där inte alltid är i stånd att förmedla att
de sen tidigare har läkemedel förskrivna vid vård
central eller hos privatläkare. Viktiga, livsuppehållan
de preparat såsom hjärtmedicin eller blodtrycks
sänkare kan missas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 05 - 20

Namnteckning
Namnförtydligande

A LARSSON C KARLSSON
Signalgatan 14 a
Telleby Garde 557
Postadress
621 47 Visby
623 63 Ljugarn
Adress

Visby 090520
Till Kommunfullmäktige Gotlands Kommun
Medborgarförslag,
Då avvikelser i dag sker i läkemedelshantering till patienter beroende på
skilda dokumentationssystem i vården föreslår vi förbättrade rutiner för
vår kommun.
Idag dokumenterar vårdcentralerna de ordinerade läkemedlen i det
datasystem de använder och vi inom slutenvården skriver
läkemedelsordinationerna i vår läkemedelsmodul. Någon samkörning
förekommer inte utan vi förlitar oss i dag på att patienten själv eller
hennes anhörig kan rapportera om aktuella läkemedel patienten står på
vid inläggning hos oss. Utifrån den kunskapen och utifrån ny
bedömning upprättas aktuell läkemedelslista hos oss.
Det händer att patienten inte är i stånd att redogöra för att hon har ett
aktuellt läkemedel utskrivet via vårdcentral. Att vi från vår inrättning
rutinmässigt skulle kontakta berörda instanser för att kontrollera om
upprättad läkemedelslista finns är inte möjligt. Viktiga preparat såsom
blodtryckssänkare eller hjärtmedicin kan missas under hela eller delar av
vårdtiden. Oundvikligen äventyrar detta patientsäkerheten!
En gemensam läkemedelsmodul som följer patienten i olika instanser
inom hälso- och sjukvården i Gotlands kommun vore önskvärt. För att
inte säga livsnödvändigt.

Anna-Lena Larsson
Caroline Karlsson,
sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården Gotlands Kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 246 Medborgarförslag. Återanvändning på
återvinningscentraler
Tekniska förvaltningen 2009-10-23
Au § 185

Gun Sävhammar har i ett medborgarförslag framfört synpunkter och
förslag om att det på återvinningscentralerna (ÅVC) borde finnas
containers för insamling av återanvändbara föremål.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Det finns idag ingen sådan möjlighet för ÅVC att ta emot i en särskild
container som föreslås i förslaget. Vid inlämning till ÅVC har de som
lämnar bestämt att materialet inte är användbart. Därefter tillhör det
kommunen.
I samhället i övrigt finns organisationer och företag som gärna tar emot
användbart material. Exempelvis är Röda Korset, Kupan m fl.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att på kommunens ÅVC ha märkta containers för
återanvändning av föremål.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Gotlands kommun har som mål att bli ett hållbart
samhälle år 2025. I linje med det vill jag lämna ett
medborgarförslag gällande hushållande av
materiella resurser och därigenom också en
minskad energianvändning. Vänligen se bifogat
dokument.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 05 - 2 7

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Jungfrustig 5
621 38 Visby

Postadress

Gun Sävhammar

Visby 2009-05-27

Medborgarförslag om återanvändning på kommunens Återvinningscentraler

Gotlands kommun har som mål att bli ett hållbart samhälle år 2025. I linje med det vill jag lämna ett
medborgarförslag gällande hushållande av materiella resurser och därigenom också en
minskad energianvändning.
Förslaget är att det på kommunens Återvinningscentraler ska finnas en container för insamling av
återanvändbara föremål. Vid containern ska en skylt finnas där det framgår vilka kunderna
lämnar sina saker till ex Kupan. Olika second-hand butiker kan veckovis turas om att ta hand om
containern och det som finns i den.
I och med att sakerna ställs i en särskilt märkt container är det en aktiv handling där givaren
accepterar att det man lämnar återanvänds. Lämnar däremot kunderna sitt avfall i övriga containrar
är det kastat och ingen får ta med sig dessa kastade föremål, enligt lag. Att detta är möjligt, och till
och med i ännu större utsträckning, visar t ex Göteborgs stad med Kretsloppsparken Alelyckan där
återvinningsbara produkter och material som lämnas in sorteras i en bemannad sorteringsstation.
Det som är användbart återbrukas eller går till secondhandbutikerna, resten återvinns.
Genom att erbjuda en container för återanvändning på kommunens ÅVC kommer fullt
användbara saker, som annars slängs i grovavfall av bekvämlighetsskäl, till nytta. Förutom att det är
praktiskt och lättvindig främjar det en hushållning av materiella resurser och även en minskad
energiåtgång både genom återbruk och genom färre transporter då det går att samordna
avlämning av grovafall och saker till second-hand.

Med vänlig hälsning
Gun Sävhammar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 251 Medborgarförslag. Ändra formen på trappan ovanför
Trappgränd och Trumpetarebacken för att knyta ihop
”nedre” staden med den ”övre”
Tekniska förvaltningen 2009-11-02
Au § 190

Lena Bertholdsson framför i ett medborgarförslag följande:
” Ändra formen på trappan ovanför Trappgränd och Trumpetarebacken i
Visby innerstad”
Motiveringen är bl a att koppla ihop den nedre och övre staden och få
till en ny utsiktspunkt.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har inhämtat synpunkter från länsmuseet och
stadsarkitektkontoret. Trappan finns bekräftad sedan 1600-talet och har
sannolikt ännu äldre ursprung. Den trappa som finns i dag är i utformning
som den som uppfördes 1812.
Med den gedigna historiska bakgrunden finns det inte möjlighet att göra
någon förändring enligt dessa instanser.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Ändra formen på trappan ovanför Trappgränd och
Trumpetarbacken i Visby innerstad

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att knyta ihop "nedre" staden med den övre
skulle man bygga om gamla "Tempotrappan" kanske
göra den solfjäderformad, bredare, flackare, bort
med taket, sittplatser, välkomnande, stans
schysstaste utsikt, likt spanska trappan i Rom.
(Kanske en hiss eller rulltrappa i närheten).
Det skulle väl Visby vara värt?
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 06 - 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Lena Bertholdsson
Adelsgatan 32
Postadress
621 57 VISBY
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 november 2009

HSN § 381. Medborgarförslag om digital orienteringstavla
i webform, omfattandes Visby Lasarett
HSN 2009/261, KS 2009/305:3 Medborgarförslag, Förvaltningens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens yttrande.

Bakgrund: HSN au § 345 Medborgarförslag om digital orienteringstavla i
webform, omfattandes Visby Lasarett
I medborgarförslaget föreslås att Gotlands kommun erbjuder en digital
orienteringstavla över Visby lasarett på Internet med möjlighet för besökare att
orientera sig om vägen till mottagningar och avdelningar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar sedan några år tillbaka i ett nationellt
projekt ”Vården på Webben” under ledning av Sveriges kommuner och
landsting som har till syfte att öka tillgängligheten till den svenska hälso- och
sjukvården på Internet. Vården på webben är ett unikt projekt på flera sätt, inte
minst för att samtliga landsting och regioner deltar. Tillsammans utvecklar
landstingen och regionerna en webbplats för tjänster och information om hälsooch sjukvård. Webbplatsen utvecklas stegvis och målsättningen är att den i
framtiden ska bli medborgarnas självklara väg till vården. Syftet med
satsningen är att öka tillgängligheten till vården för medborgarna och samtidigt
göra det möjligt för landsting och regioner att effektivare använda sina
resurser.
Inom projektet planeras det bl.a. för en karttjänst för Internet som skall
underlätta för medborgarna att hitta till landstingens och regionernas olika
vårdenheter. Inom ramen för karttjänsten ser man även på en liknande tjänst
som föreslås i sitt medborgarförslaget. Det handlar om att hjälpa patienter och
besökare att hitta rätt, få överblick och korrekt information före, under och
efter ett besök till en vårdenhet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att använda delar av frågeställarens
förslag i arbetet med att ta fram en användarvänlig webbaserad guide så att
bl.a. Visby lasarett blir ännu mera tillängligt för alla besökare, inte minst för
dem med särskilda behov.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden anser
medborgarförslaget besvarat med förvaltningens yttrande.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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HSN 2009/261
9 november 2009

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på medborgarförslag om digital orienteringstavla
över Visby lasarett på Internet
I medborgarförslaget föreslås att Gotlands kommun erbjuder en digital
orienteringstavla över Visby lasarett på Internet med möjlighet för besökare att
orientera sig om vägen till mottagningar och avdelningar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltar sedan några år tillbaka i ett nationellt
projekt ”Vården på Webben” under ledning av Sveriges kommuner och
landsting som har till syfte att öka tillgängligheten till den svenska hälso- och
sjukvården på Internet. Vården på webben är ett unikt projekt på flera sätt, inte
minst för att samtliga landsting och regioner deltar. Tillsammans utvecklar
landstingen och regionerna en webbplats för tjänster och information om hälsooch sjukvård. Webbplatsen utvecklas stegvis och målsättningen är att den i
framtiden ska bli medborgarnas självklara väg till vården. Syftet med
satsningen är att öka tillgängligheten till vården för medborgarna och samtidigt
göra det möjligt för landsting och regioner att effektivare använda sina
resurser.
Inom projektet planeras det bl.a. för en karttjänst för Internet som skall
underlätta för medborgarna att hitta till landstingens och regionernas olika
vårdenheter. Inom ramen för karttjänsten ser man även på en liknande tjänst
som föreslås i sitt medborgarförslaget. Det handlar om att hjälpa patienter och
besökare att hitta rätt, få överblick och korrekt information före, under och
efter ett besök till en vårdenhet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att använda delar av frågeställarens
förslag i arbetet med att ta fram en användarvänlig webbaserad guide så att
bl.a. Visby lasarett blir ännu mera tillängligt för alla besökare, inte minst för
dem med särskilda behov.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens yttrande.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

DIGITAL ORIENTERINGSTAVLA I WEBFORM
OMFATTANDES VISBY LASARETT
http://web.telia.com/~u64602056
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

UTVIDGA KOMMUNENS HEMSIDA MED MÖJLIG
HETEN ATT VIA INTERNET ORIENTERA SIG OM
VÄGEN TILL MOTTAGNINGAR OCH AVDEL
NINGAR PÅ VISBY LASARETT.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 07 - 30

Namnteckning
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 c
Postadress
621 40 VISBY
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-12-17
2009-12-03

Ks § 345
Au § 351

Medborgarförslag. Inga lönespecifikationer till personal med IFS
KS2009/308/02
- Medborgarförslag 2009-07-22
- Kommunfullmäktige 2009-09-14, § 127
- Ledningskontoret 2009-11-06

P F har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska sluta skicka
lönespecifikationer till den personal som har tillgång till personalsystemet IFS.
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret finner förslaget utmärkt och har aktualiserat genomförande av
möjligheten. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
•

Med hänvisning till att den föreslagna möjligheten för närvarande utreds
bifalls medborgarförslaget.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2009-11-06

1(1)

Svar på medborgarförslag
Förslag
Peter Forsgren har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen
borde sluta med att skicka ut lönespecifikationer till anställda som har tillgång
till IFS.
Hans motivering är, att anställda som har IFS har tillgång till sina
lönespecifikationer via systemet både på arbetsplatsen och hemifrån. Om
kommunen upphörde med att sända ut dessa specifikationer per post skulle en
stor besparing kunna göras både vad avser portokostnad och pappersåtgång.
Han menar vidare, att om en anställd skulle vilja ha en pappersspecifikation
så skulle kommunen kunna ta ut en avgift på 10 kronor per specifikation.
Svar
Det är ett alldeles utmärkt förslag som kommer från Peter Forsgren!
Kommunen ser stora ekonomiska- och miljömässiga vinster med att ta bort
lönespecifikationerna för anställda som hellre läser sin specifikation på datorn
än får den i brevlådan.
Frågan är faktiskt redan aktualiserad i kommunen och den nuvarande
löneadministratören, Aditro, har fått uppdraget att undersöka möjligheten att i
lönefilen markera anställda som inte vill ha en lönespecifikation sig tillsänd
per post. I skrivande stund finns dock inget besked att lämna.
Frågan bevakas också i arbetet med upphandling av ny löneadministratör.
Kommunen ser emellertid i dagsläget inte någon möjlighet att avgiftsbelägga
lönespecifikationer, som sänds ut per post.
Medborgarförslaget anses härmed vara besvarat.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Sluta skicka ut lönespecifikationer
till kommunanställda som har
tillgång till IFS.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

De anställda som har IFS har även tillgång till
lönespec. via detta system både på arbetet och
hemifrån. Detta skulle ge en besparing på porto,
adm. hantering och papper/brev (Miljö). De som vill
ha kvar pappersvarianten bör få en avgift av ex
10 kr/lönespec.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 07 - 22

Namnteckning
Namnförtydligande

PF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 253 Medborgarförslag. Cykel/gångbana från korsning
Styrmansgatan, längs Jungmansgatan
Tekniska förvaltningen 2009-11-04

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen påbörjar
byggande av en gång- och cykelbana från korsningen Styrmansgatan längs
Jungmansgatan i Visby.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förvaltningen planerar att fortlöpande åtgärda alla felande länkar som den
kan hitta, för att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät i Visby.
Just den sträcka som detta förslag berör har förvaltningen redan påbörjat
byggandet av.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förslagsställaren meddelas att förslaget redan är utfört.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Cykel-/gångbana
Från korsning Styrmansgatan, längs
Jungmansgatan.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Med ett ökat bostadsbyggande vid Terra Nova bör
cykelbanan vid rondellen som ansluter till
Jungmansgatan göras säkrare, idag slutar den i en
kurva med dålig sikt. Cykelbanan bör
sammankopplas med övriga cykel- gångbanor i
området. Se bifogade kartor.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 07 - 22

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

AS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 252 Medborgarförslag. Övergångsställen i samma nivå
som omgivande gångbanor
Au § 191

Medborgarförslag har inkommit med förslag att vid
ombyggnad/nybyggnad av gator bör övergångsställen läggas i samma nivå
som omgivande gångbanor.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Utformningen av ett övergångsställe är komplicerat och många faktorer
påverkar utformningen. Trafikintensiteten, hastigheten, läget olika typer av
funktionshinder mm är faktorer som måste tas hänsyn till. Synskadade
behöver t.ex. ha en kant mot gatan för att känna var övergångsstället finns.
Tekniska förvaltningen utformar övergångsställen enligt den så kallade
Stockholmsmodellen där passagen inte är upphöjd. Det finns dock ställen
där en upphöjt övergångsställe är bra.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om övergångsställen i samma nivå som
gångbanor som generell åtgärd avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Övergångsställen i samma nivå som
omgivande gångbanor.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vid ombyggnad/nybyggnad av gator
bör övergångsställena läggas i samma
nivå som gångbanan. Lättare för
handikappade samt ger fartdämpande
effekter på trafiken.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 07 - 22

Namnteckning
Namnförtydligande

PF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-12-16

TN § 278 Medborgarförslag. Ordna parkering vid halkbanan
brevid flygplatsen vecka 32
Tekniska förvaltningen 2009-12-01

Ann-Britt Nilsson har i ett medborgarförslag föreslagit att att man under
vecka 32 ordnar parkering vid halkbanan brevid flygplatsen och i samband
med detta har bussar som går skytteltrafik till medeltidsmarknaden på
Strandgärdet/Paviljongsplan.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Under medeltidsveckan ordnas evenemangsparkering på Brömsebrolunden
och på Polhemslunden. Parkeringen på Polhemslunden har inte varit
fullbelagd under medeltidsveckan. De parkeringar som ändras under
medeltidsveckan är den södra sidan av Lasarettsgatan där alla parkeringar
genom omskyltning reserveras för funktionshindrade. Ett så stort
evenemang kräver en god tillgänglighet till parkering för
funktionshindrade inom ett rimligt avstånd. Gräsytan söder om halkbanan
vid Broväg är en bra plats för en framtida sommarparkering om man
genom p-avgift eller bussavgift kan finansiera en busslinje till
centrum/lasarettet. Eftersom ytan inte är hårdgjord är det svårt att ordna
tillgängligheten för funktionshindrade varför nuvarande lösning vid
Lasarettsgatan kvarstår.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att ordna parkering vid halkbanan bredvid
flygplatsen v 32 avslås mot bakgrund av förvaltningens yttrande.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och mrkavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

V32 föreslår jag att man ordnar parkering vid
halkbanan bredvid flygplatsen och i samband med
detta har bussar som går i skytteltrafik till medeltids
marknaden på Strandgärdet/Paviljongsplan.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är en stor olägenhet för personal och patienter
med all den trafik som blir runt sjukhuset.
Mycket tråkigt för alla som fått parkeringsböter då
man ändrar förutsättningar för parkering i anslutning
till sjukhuset.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 08 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

Ann-Britt Nilsson
Petsarve 181, Sjonhem
Postadress
622 44 Romakloster
Adress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 254 Medborgarförslag. Nya skyltar vid farliga badplatser
Tekniska förvaltningen 2009-11-02
Au § 193

Björn Fransson framför i ett medborgarförslag följande:
” Jag vill att Gotlands Kommun ser till att nya skyltar med texten
”farliga underströmmar” sätts upp på alla de ställen på Gotland där den
gamla texten blekts bort till oläsbarhet eller försvunnit helt”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen ingår i en arbetsgrupp som kommer att ta fram ny
skylt för badsäkerhet. I gruppen ingår representanter från
Länsförsäkringar, Sweprod, Sjöräddningen, Svenska
livräddningssällskapet, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten.
En skylt kommer att tas fram för att finnas på platser, som utses av
gruppen, till sommaren 2010. Finansiering och utsättning av skyltarna sker
genom de medverkande företagen/organisationerna. Projektet hålls
samman av tekniska förvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förslagsställaren meddelas om det arbete som pågår enligt
förvaltningens yttrande.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag vill att Gotlands kommun ser till att nya skyltar
med texten "Farliga underströmmar" sätts upp på
alla de ställen på Gotland där den gamla texten
blekts bort till oläsbarhet eller försvunnit helt.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

I fjol var en man nära att drunkna i Vavle. I somras
drunknade en man vid ett annat ställe med liknande
underströmmar. Ygne-Fridhemskusten tillhör de 10
farligaste ställena. Där har det tidigare genom
skyltning varnats för farliga strömmar, men dessa
skyltar är inte längre läsbara och behöver förnyas
och/eller ersättas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2009 - 08 - 24

Namnteckning
Namnförtydligande

Björn Fransson
Lunds Västra 5
Postadress
622 61 Visby
Adress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2010-02-22

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Birgitta Alamos medborgarförslag om anläggande av övergångsställe vid
hamnterminalen i Visby. (Inkom 2009-12-07)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Jan Alamos medborgarförslag om att göra markerade parkeringsrutor vid
Cramérgatan i Visby. (Inkom 2009-12-07)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Birgitta Anderssons medborgarförslag om att äldre- och handikappverksamheten
samt de utvecklingsstördas verksamhet undantas från nedskärningar i 2010 års
budget. (Inkom 2009-12-09).
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

•

Anders Lekanders medborgarförslag om att omvandla f.d. speedwaybanan på
Galgberget till rastgård för hundar. (Inkom 2009-12-11)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om anläggande av cykelbana AtlasgatanNeptungatan. (Inkom 2009-12-14)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om bredare cykelbana längs Lummelundsväg.
(Inkom 2009-12-14)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Olof Herlitz´ medborgarförslag om att byta färg på parkeringskorten varje år.
(Inkom 2009-12-22)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Annelie Hagbergs medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna.
(Inkom 2009-12-29)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Irene Rodebjers medborgarförslag om lokaler för elever med Asperbergers
Syndrom. (Inkom 2010-01-06)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2010-02-22
Forts.

•

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort bidraget till Tillväxt Gotland och
satsa på ett s.k. nattis. (Inkom 2010-01-07)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Solveig Stolts medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för att minska
biltrafiken. (Inkom 2010-01-12)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Solveig Stolts medborgarförslag om kulturbusstur för bevistande av evenemang vid
Högskolan, Almedalsbiblioteket m.m. (Inkom 2010-01-12)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Håkan Olssons medborgarförslag om att GotlandsHem borde bygga 1 000
lägenheter på Visborgsområdet. (Inkom 2010-01-12)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till AB GotlandsHem.

•

Håkan Olssons medborgarförslag om byggande av 2 000 bostadsrätter på
Visborgsområdet. (Inkom 2010-01-12)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

•

Björn Östenssons medborgarförslag om att kommunen inför öppen källkod och
programvara som kriterium vid IT-upphandlingar. (Inkom 2010-01-26)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Lars-Olov Helms medborgarförslag om projekttjänst för friskvårdsreform i
samband med nya arenabygget. (Inkom 2010-01-26).
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Ebba Junkers m.fl. medborgarförslag om undersökning av högerextremismens
verksamhet på Gotland. (Inkom 2010-02-04).
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Sten Sandbergs medborgarförslag om ändring av detaljplanen för Snäckgärdsbaden
1, 2, 3 m.fl. (Inkom 2010-02-05)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Övergångsställe vid hamnterminalen i Visby.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

I dagsläget, när man kommer från södra delen av
Visby och ska till hamnterminalen, måste man korsa
en tidvis hårt trafikerad gata, delvis med refug och
utan övergångsställe. Detta upplevs mycket otryggt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande

Birgitta Alamo

Adress

Söderväg 44
621 58 Visby

Postadress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Markerade parkeringsrutor vid Cramérgatan i Visby.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är brist på parkeringsplatser vid biblioteket. Det
kan ändras genom att göra markeringar, som finns
på varje annan parkeringsplats! Med sådana kan 3
bilar rymmas i de flesta av mellanrummen mellan
träden, där det idag oftast står 2 bilar.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande
Adress

Söderväg 44
621 44 Visby

Postadress

E-postadress

Jan Alamo

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag föreslår att äldre- och handikappsverksamheten
samt de utvecklingsstördas verksamhet inom
Gotlands Kommun undantages från nedskärningar i
2010 års budget.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Med mina trettio års erfarenhet från både psykiatri
och äldrevård, där jag har haft både äldre och yngre
patienter med gravt socialt handikapp, vet jag att
dagcenter av det slag som finns på Grönsiskan,
Åkermanska samt Klostergården i Roma är mycket
värdefulla i det dagliga livet för båda dessa grupper.
Den är som psykiskt handikappad övergår vid ..forts
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 08
Namnförtydligande

Birgitta Andersson
Humlegårdsvägen 25
Postadress
621 46 Visby
Adress

E-postadress

Medborgarförslag forts:
övergår vid fyllda 65 år till äldrevården. Därför finns personer med många olika behov och
handikapp inom äldreomsorgen.
På ett välfungerande dagcenter får alla de som behöver tillgång till en meningsfull vardag
samt träning i olika verksamheter såsom gymnastikstunder, gemensamma promenader,
stavgång, målning, tidningsläsning, vävning eller bara en stunds gemenskap. På Åkermanska
har man byggt upp ett ”nostalgicafé”. Där får man möjlighet till en pratstund om gamla tider.
Dit kan man gå när som helst under dagtid och där finns utbildad personal, två personer, som
hjälper till att hitta just det som den personen behöver. Caféet har inretts av de boende med
gamla saker som man samlat.
Åkermanska, Grönsiskan och Klostergården är tre välfungerande dagcenter. Här kommer ett
exempel: Till Åkermanska dagcenter kommer c:a 45-50 olika personer. Tre personer utifrån
och 14-17 boende på Åkermanska deltar t.ex. i gymnastik, som man har på måndag och
torsdag. Tisdagar är det Bingo och då deltar i genomsnitt 15-20 personer. På den vanliga
terapin under övrig tid är det ungefär 10-12 personer som deltar samtidigt. Två personer som
är utbildade finns där under all verksamhet.
På Grönsiskan är det c:a 25-30 personer som varje vecka besöker dagcentralen. I genomsnitt
är det 10-12 personer där samtidigt varje dag. Lokalen är ju relativt liten så fler skulle nog inte
rymmas. Även på Grönsiskan finns utbildad personal. I båda verksamheterna för man
noggrann statistik på antalet besökare.
Jag vill bara här göra det känt att det är många personer som berörs vid en eventuell
nedskärning . De flesta är så handikappade så de behöver färdtjänst med ökad kostnad för
både Kommunen och den enskilde. Nu går de flesta själva till sitt dagcenter i området eller
med litet hjälp med rullstol.
Skulle dessa tre befintliga dagcenter läggas ner och all verksamhet koncentreras till Gråbo
servicehus skulle följden sannolikt bli att det skulle vara en beläggning med 30-40 personer
mer än vad Gråbo har nu. Då räcker inte den befintliga personalen till och de lokaler som nu
används på Gråbo är för små för så stor verksamhet.
Det finns många fördelar med att ha små enheter inom äldreomsorgen. Närheten till det
välkända, att vara igenkänd, att hinna bli sedd av någon som vet vilka problem just den
personen har och vad som är just hennes svårigheter. Att ha en välfungerande sysselsättning
även när man är handikappad och äldre är livsviktigt. Det förebygger demens och för många
är det en livlina ut i samhället. Ett besök på ett dagcenter kanske är den enda kontakten just
den personen har utanför sin egen lägenhet. De psykiskt handikappade och även andra äldre
blir ofta mycket isolerade i sina lägenheter och risken är ju uppenbar att ökade insatser för
hemtjänst och hemstöd behövs. Behovet av Godman eller Förvaltare kan också tänkas öka.
Jag vill poängtera att på ett dagcenter är det inte bara personer över 65 år. Även yngre
långtidssjuka personer och anhöriga är välkomna. Där har man som anhörig möjlighet att
träffa andra anhöriga och få stöd och kontakt.
Jag vill slutligen motivera mitt förslag med att för den enskilde kan dagcentralerna betyda ett
sätt att förebygga kommande demens och sjukdom. Man får träna det friska. Vi har
erfarenheter från tidigare nedläggningar. Det är ett förhastat beslut och det är dyrare att bygga
upp en bra verksamhet än det är att lägga ner densamma.
Birgitta Andersson

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att omvandla f.d. speedwaybanan på Galgberget i Visby till
rastgård för hundar.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Hundar mår bra av att springa fritt under ordnade former.
På grund av att det finns räv, hare, kanin och gott om fågel
på Galgbergsområdet är det olämpligt att låta hundar
springa fritt där, och då de vilda djuren har ungar, är det
inte ens tillåtet. Genom att använda befintlig inhägnad runt
speedwaybanan, behövs det bara smärre åtgärder för att
få en bra inhägnad rastgård. Kanske kan också någon
hundklubb vara intresserad att förlägga verksamhet hit.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009-12-09
Namnförtydligande

Anders Lekander
Adress

Lummelundsväg 24
Postadress

621 41 VISBY
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

CYKELBANA ATLASGATAN - NEPTUNGATAN

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

BEDRÖVLIGT UNDERLAG OCH DÅLIG
SÄKERHET FÖR CYKLISTER.

DOKUMENTATION FINNS PÅ:
http://web.telia.com/~u66602960
6. BROVÄG - CYKELBANA
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 c
Postadress
621 40 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

BREDARE CYKELBANA LÄNGS LUMMELUNDSVÄG. FORTSÄTT OMBYGGNADEN NORR OM
SJÄLSÖBACKEN OCH SPARA STRÄCKAN
FLYGPLATSINFARTEN - SJÄLSÖBACKEN.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

CYKELBANAN FÖR SMAL OCH STENARNA
FÖRHINDRAR ETT FLEXIBELT ANVÄNDANDE AV
VÄGBANAN.
DOKUMENTATION FINNS PÅ:
http://web.telia.com/~u66602960
5. LUMMELUNDSVÄG - CYKELBANA
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 c
Postadress
621 40 VISBY
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Parkeringskort (en vanlig P-skiva) som har samma färg som skattekvittot som
sitter på reg-skylten på bilen med årtal. Man är tvungen att köpa nytt kort varje
år.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Ett billigt och bra alternativ som kommunen får in en massa pengar på, billigt
att tillverka parkeringskort (P-skiva) t.ex. nästa år är skattekvittot blått årtal 10.
P-kortet (Blå 10). Gratis kort till alla folkbokförda el. en liten summa.
Gotlänningar och fastlänningarna får betala ca 50 kr. Ingen större summa,
men då ska det vara krav att använda P-kort på alla parkeringsplatser.
Alltså en helt vanlig P-skiva som står ett nytt årtal varje år. Så i nästa år ska
stå 2010 på P-skivan. Man är tvungen att köpa en ny P-skiva varje år.
Och turisterna kan köpa på Gotlandsbåten när dom kör av båten. P-skiva krav
på alla parkeringar på hela Gotland. Man kan sätta ett nytt fint Gotlandsmotiv
på skivan varje år. Det blir himla unikt på Gotland, vi blir först i Sverige.
”OBS”
Inga mer p-automater, dom kostar bara mer än de som kommer in!!!
Det kommer alltså ett par hundra tusen bilar till Gotland varje år. Ca 50 kr st
för varje skiva, det blir lite slantar till Gotlands kommun.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009-11-16
Namnförtydligande

Olof Herlitz
Adress

Österbyväg 11
Postadress

621 41 VISBY

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Vi tycker att det är dags att se över antalet bussturer
till och från Väskinde så att antalet regelbundna
resenärer (skolbarn) ska få plats att sitta och använda säkerhetsbälte.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi tycker att det är obegripligt att det är tillåtet att stå
under färd (i 50-90 km/tim). Vi vet att bussarna är
överfulla och föräldrar och barn känner sig inte
trygga. Det känns absolut inte trafiksäkert.
Barnen från Väskinde måste få en säkrare väg till
skolan, högstadiet på Solbergaskolan. Se vidare,
text på listan (namninsamlingen). Forts.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 12 - 23
Namnförtydligande

Annelie Hagberg
L Klintegårde 322 Väskinde
Postadress
622 75 Visby
Adress

E-postadress

Forts. på Annelie Hagbergs medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna.
Jag, Annelie Hagberg, arbetar på förskolan i Väskinde och jag vet att
barngrupperna på förskolan och skolan bara blir större.
6:an (barn födda –97) börjar högstadiet på Solbergaskolan hösten 2010 och det
är 32 elever i den klassen nu.
Finns de eleverna med i era tankar och beslut?

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Besluta om en verksamhet, ex. i f.d. Klivets lokaler i
Malmaskolan, som skapar förutsättningar för delaktighet,
social inkludering och möjlighet att nå kunskapsmålen
även för yngre elever med Aspergers Syndrom.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Dessa barn har nedsatt förmåga att förstå och delta i
socialt samspel och riskerar i hög grad att utsättas för
mobbning och social utstötning som blir svår att reparera.
Med ett professionellt bemötande och en bra fysisk miljö
kan man visa strategier som ger elever möjlighet att förstå
och lära sig hantera situationen på ett annat sätt. Ge
dessa fantastiska barn en rättvis chans.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2010-01-04
Namnförtydligande

Irene Rodebjer
Adress

Hogrän Rodarve 116
Postadress

621 96 Visby
E-postadress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag tycker att kommunen skall ta bort bidraget
till Tillväxt Gotland. Satsa dem pengarna på ett så
kallat nattis.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Kommun borde satsa pengar för att öppna ett nattis
för föräldrar som jobbar obekväm arbetstid. Det finns
redan företag och organisationer som gör samma
sak som Tillväxt Gotland. Exempel Gotlands Turist
service, Almi och Svenskt Näringsliv. Även föräldrar
jobbar inom vården och omsorgen borde ha rätt till
en barnomsorg.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 0 1
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Öka ut innerstadslinjen väsentligt för att minska
biltrafiken i Visby. Parkeringsautomaterna fordrar
ökad rörlighet.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är önskvärt med flera möjligheter för folk att
besöka innerstaden utan bil, när systemet med
parkeringsautomater genomförs. Inkomsterna bör
gå till flera bussar och större turtäthet.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 08
Namnförtydligande

Solveig Stolt
Jungmangatan 308
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Inrättande av en Kulturbusstur för möjliggörande av
bevistande av olika evenemang på kvällstid vid Hög
skolan,Almedalsbiblioteket,de olika muséernas kvällsöppettider mm.Samarbete över gränser utan samordning.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Kulturtörstande visbybor utan bil längtar efter möjlig
het att ta del av innerstadens kulturutbud i form av
kvällsföreläsningar, musik- och teaterevenemang
e.dyl. Kvällsöppettider på muséerna kan samordnas
någon kväll i veckan genom kontakter mellan institu
tioner, busstrafiken och kulturförvaltningen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 08
Namnförtydligande

Solveig Stolt
Jungmansgatan 308
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag tycker att Gotlandshem borde bygga tusen
lägenheter på Visborgsområdet.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Kommunen borde bygga tusen lägenheter vid
Visborgsområdet. Av den anledningen att det är akut
bostadsbrist inom Gotlandshem. Gotlandshem skall
bygga så kallade passivhus som är miljö- och
energisnåla hus. Bygg med 12 våningar så borde
hyrorna bli rätt rimliga. Husen borde kunna vara
klara om 6 år.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

020 1- 0 1- 08
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmangatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag tycker att det borde byggas 2 tusen bostads
rätter på Visborgsområdet i Visby.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag tycker att kommunen skall locka olika bostads
rättsföretag till Gotland typ HSB för att bygga
bostadsrätter på Visborgsområdet. Om det blir större
konkurrens på bostadsrättsmarknaden så sjunker
priserna på bostäder. Bygg gärna höghusen 8-10
våningar. Det skall vara miljö- och energisnåla hus.
Husen borde kunna vara klara om 12 år.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 08
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

JAG YRKAR ATT GOTLANDS KOMMUN INFÖR
ÖPPEN KÄLLKOD/PROGRAMVARA SOM
KRITERIUM VID IT-UPPHANDLINGAR.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

SE BILAGA.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 25
Namnförtydligande

BJÖRN ÖSTENSSON
ÖSTERVALLAGATAN 7 A
Postadress
624 48 SLITE
Adress

E-postadress

Jag yrkar att Gotlands kommun inför Öppen källkod/programvara som kriterium vid ITupphandlingar bland annat för att öka medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten
och för att säkra framtida informationsbehov.

Verket för förvaltningsutveckling (Verva), har beslutat om en policy att väga in Öppen
programvara som en faktor vid IT-upphandling och därmed minska kostnader för kommuner som
har likartade verksamhetsområden, det vill säga i princip alla.
Genom att utveckla gemensam programvara för alla kommuner och kunna fritt dela med sig av
denna minskas kostnader för drift och underhåll genom en mängd synergieffekter.
Att äga upphovsrätten till programvaran och även inneha receptet, den så kallade källkoden, till
programmet gör att leverantörsberoendet byggs bort och marknaden blir öppnare. Genom att de
flesta (för att inte säga alla) öppna programvaror levereras med en licensform som tillåter att den
installeras på hur många datorer som helst, slipper man licenshantering och det huvudbry som detta
ger upphov till. Det i sin tur innebär en minskning av driftskostnaderna.
För medborgaren innebär Öppna program även Öppna dokumentstandarder, det vill säga sådana
standarder som är royalty-fria och inte innebär patentskyddade specifikationer. Det håller nere
kostnaden för individen då både krav på hårdvara och mjukvara kan hållas till ett minimum. Det
öppnar möjligheter även för de minst bemedlade människorna i samhället att ha en chans att hänga
med i IT-samhället. Detta inte minst inom skolan då elever och även lärare inte behöver välja
mellan att lägga ner pengar eller piratkopiera för att kunna ha samma program hemma som i skolan.
I dagens läge kostar det åtskilliga tusen att anskaffa lagliga kopior av de program som krävs för att
hänga med i samhällsdebatten. Med Öppna program kan denna kostnad byggas bort, genom att det
finns både gratisalternativ såv äl som kommersiella aktörer som tillhandahåller programvara som
fungerar med Öppna standarder.
Genom att anv ända Öppen programvara säkrar man också framtiden, eftersom både programkoden
och specifikationerna till dokumentformat finns publikt tillgängliga. Man reserverar sig därför mot
händelsen att företaget som tillhandahåller lösningarna går i konkurs och tar sina program med sig.
Så länge den Öppna dokumentstandarden finns specificerad kommer den alltid att kunna läsas.
Framtidsbeständighet är ett stort problem i dagens samhälle, då det är enklare att läsa en bibel från
1500-talet än ett ordbehandlingsdokument från 1987, eftersom specifikationerna då hur data har
lagrats i ordbehandlingsdokumentet i vissa fall inte finns tillgängligt.
Sådan problematik byggs bort genom användandet av Öppen programvara och Öppna
dokumentstandarder.
Den sista stora fördelen med Öppna program är möjligheten och friheten att anpassa programvaran
efter lokala behov. Genom att källkoden, byggstenarna för programmet, fö ljer med står det var och
en fritt att modifiera och förbättra programmet utefter vad som behövs lokalt. Om Gotlands
kommun behöver en viss funktionalitet i en redan färdigskriven Öppet programvara, kan man hyra
in utvecklare som färdigställer denna funktionalitet. Det alternativet finns inte i så kallad proprietär,
eller upphovsrättsskyddad patenterad, programvara.
Björn Östensson

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Projekttjänst friskvårdsreform i samband med nya arenabygget. D.v.s. bli anställd av kommunen för att starta
dagverksamhet + friskvårdscenter i den kommande
Arenahallen. Att jag som arbetsterapeut är med och
handikappanpassar hallen. Att bygga efter normer
fungerar dåligt i praktiken.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är högst aktuellt med nya samarbetsformer mellan
offentliga och privata vård-/friskvårdsformer i Sverige.
Tiden är nu, att kombinera hallbygget med dagverksamhet
för gotlänningar. Ger en besparing samt vinst i långsiktigt
perspektiv.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2010-01-14
Namnförtydligande

Lars-Olov Helms
Adress

Södervärnsgatan 48
Postadress

621 46 Visby
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

- Undersöka högerextremismens verksamhet på Gotland
- Inhämta erfarenheter från andra kommuner
- Utveckla strategi och handlingsplan
- Redovisa resultat
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Högerextremister har under det senaste halvåret för
sökt värva anhängare på Gotland. De kallar sig na
tionalister men gör på skolor och i vissa bostadsom
råden reklam för nazistiska hemsidor, t.ex. Info 14.
De hotar i media med våld. Erfarenheter (t.ex. från
Karlskrona under 1990-talet) visar att ett snabbt och
konsekvent ingripande från samhällets sida ger resultat.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2010-01-07
Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Detaljplanen för Snäckgärdsbaden 1,2,3 m.fl. ändras
genom att beteckningen v1 får följande lydelse:
Högsta tillåtna totalhöjd är 36,0 meter över
nollplanet, för anslutande ev tillbyggnad max 27 m.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Planen utarbetades under 1970-talet och avsåg att
reglera byggandet av hotell- och
konferensanläggning. Nu, mer än 30 år senare, är
det nya förhållanden där boende i området är det
dominerande inslaget. Fastigheten Snäckgärds
baden 2 har vid planändring år 2000 tillförts villkoret
"bostäder". (fortsättning på fristående ark)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 02 - 05
Namnförtydligande

Sten Sandberg
Snäckbacken 2
Postadress
621 41 Visby
Adress

E-postadress

Medborgarförslag (forts.)
Byggandet av en byggnad ca. 40 m hög, med högsta totalhöjd till + 68,5 meter över
nollplanet, möjliggjordes med detaljplanen men utnyttjades inte under genomförandetiden.
Denna byggnad liksom andra byggnader kom inte till utförande för att tjäna hotell- och
konferensverksamhet, som var tillåten enligt detaljplanen. Att använda byggnaderna som
bostäder var inte tillåtna enligt detaljplanen.
Vid detaljplaneändringen år 2000 tillfördes ovan nämnd fastighet även villkoret ”bostäder”
utan att detta var utrett i beredningen inför detaljplaneändringen. Detaljplanen för
Snäckgärdsbaden, delen över klippkanten, beslutades ursprungligen att avse konferens- och
hotellverksamhet. En sådan verksamhet har andra krav och önskemål på utformning och
lösning av hotellboende, parkering, tillfarter o dyl än permanentboende (bostäder). Man väljer
t ex inte att delta i en konferens efter hur övernattning och utsikt är beskaffad utan i huvudsak
konferensens innehåll och syfte. Att enkelt "klistra på" området boendebeteckningen i
detaljplanen utan att i grunden anpassa detaljplanen till boende ger följdproblem.
Som besökare av en konferens- och hotellanläggning väljer man konferensens innehåll och
syfte som kriterium för besök och nyttjar för övernattning dom faciliteter som erbjudes. Hur
konferensanläggningen har byggts och med kringservice såsom p-platser mm är inget
prioriterat ämne för en konferensdeltagare. Däremot för permanentboende, både
nuvarande och kommande, är utformningen av den nya stadsdelen Snäck av största
betydelse.
Genomförande tiden för nu gällande detaljplan har gått ut varför det inte föreligger
hinder, d.v.s. skadeståndsskyldighet, för Gotlands Kommun att ändra detaljplanen.
Nu drygt 30 år efter det att ursprungliga detaljplanen utarbetades har samhället och
allmänhetens värderingar ändrats. Ett höghus, i denna omfattning, är nu främmande i det
gotlänska samhället och miljön, speciellt i Snäckområdet.
En modell av höghuset med omgivande byggnader bör snarast tas fram samt på ort och ställe
bör företrädare för de olika kommunala organen skapa sig en uppfattning hur höghuset
kommer att gestalta sig vid ett byggande.
Fastigheten skall fortsättningsvis även vara tänkt för bostäder. Byggnaden skall då ha en
högsta höjd upp till befintlig byggnads höjd, 36,0 meter över nollplanet. Med 36 meter avses
den höjd som byggnaden har idag dock inbyggnaden för ventilationsutrustning inte inräknad,
den sticker upp över den egentliga byggnaden Övriga byggbara områden föreslås byggrätten
bli 27 meter över nollplanet vilket innebär en sänkning på 3 meter för södra delen och en
sänkning från 36 meter till 27 meter på den norra delen.
Nybyggnation i anslutning till befintlig byggnad skall inte överstiga 27 meter över nollplanet.
Då följer byggnader den naturliga slutningen och naturens sträckning vid Snäck.

Annexbyggnaden eller planerad nybyggnation söder om Snäckbacken fortsättningsvis 1 plan
med höjd över nollplanet samma som befintlig byggnad. Byggnaden bör nog K-märkas men
detta hanteras av Kommunen.

Med anledning av ovan anförda föreslår jag att Gotlands Kommun med skyndsamhet, kraft
och beslutsamhet genomför föreslagen ändring av detaljplanen så att detta blir genomfört
innan exploatering och nybyggnation på fastigheten tillåtes samt för bygglov tillämpar
ovannämnda förslag.
Sten Sandberg
Snäckbacken 2
0704 47 69 96
sten.sandberg@gotland.se

(För intressenter vid ”Gula villorna” och Bostadsrättsföreningarna, Korpklintsvägen och
Snäckbacken.)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2010-02-22

Valärenden
Innehåll
•

a) Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Eric Martell (S) som invaldes som
ledamot 2009-12-14.

•

b) Sofia Wärngård Langs (V) avsägelse 2010-01-11 från uppdraget som
ersättare i tekniska nämnden.
”Visby 10-01-11
Hej!
Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.
Vänligen
Sofia Wärngård Lang”

•

c) Nominering av ledamöter i nybildade Viltförvaltningsdelegationen.
•

Länsstyrelsen 2010-01-12

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

DATUM
2010-01-12

Dnr
218-28-10

Karin Fager
Chef
Tfn: 0498-29 21 43
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se
Gotlands kommun
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Nominering till ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen
En ny förordning gällande inrättande av viltförvaltningsdelegationer har utfärdats den 10 december 2009 med stöd av 8 kap.
13§ regeringsformen (SFS 2009:1474; bil 3). Viltförvaltningsdelegationen ersätter därmed Viltvårdsnämnden som upplöses
(Beslut dnr 218-29-10; bil 1).
Viltförvaltningsdelegationen blir ett organ inom Länsstyrelsen
för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen i länet. Till
skillnad från den rådgivande viltvårdsnämnden blir viltförvaltningsdelegationen beslutande gällande övergripande riktlinjer
för viltförvaltningen, licens- och skyddsjakten i länet, samt för
bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724),
se bil 2.
Länsstyrelsen inbjuder er härmed att utse fem ledamöter och
fem ersättare i delegationen för en period på fyra år. De ska
vara folkbokförda i länet och vi eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt. Landshövdingen är delegationens ordförande och ärendena bereds av anställda vid Länsstyrelsen.
Vi inväntar ert svar senast 28 februari 2010. Ett första möte
planeras till slutet av mars 2010.
Vänliga hälsningar

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding

Karin Fager
Chef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBBPLATS

621 85 VISBY

Visborgsallén 4

0498- 29 21 00

0498-21 72 89

lansstyrelsen@i.lst.se

www.i.lst.se

Sändlista:
Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt
Gotlands kommun
Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille
LRF, Lantbrukarnas riksförbund
Mellanskog - skogsägarna
Naturskyddsföreningen på Gotland
Svenskt Näringsliv
Öland-Gotlands Fiskareförbund

2010-01-28
Bil 2
Från Viltvårdsnämnd till Viltförvaltningsdelegation
Viltvårdsnämnd:
Rådgivande och behandlar
viltförvaltningsfrågor av övergripande och
principiell natur. Nämnden behandlar frågor
om rovdjur i förekommande fall.

11 ledamöter
Ordförande är den ene av de politiska
ledamöterna - Björn Larsson (c)
Två politiska ledamöter.

Viltförvaltningsdelegation (SFS 2009:1474):
Beslutande om:
•
viltförvaltningen i länet
•
licensjakt och skyddsjakt i länet
•
bidrag/ersättning enligt
viltskadeförordningen
Godkänna länets rovdjursförvaltningsplan
gällande kungsörn
13 ledamöter
Landshövding är ordförande
Cecilia Schelin Seidegård

Fem politiska ledamöter

Björn Larsson (c); Roland Olofsson(s)

En ledamot med särskild kunskap om
trafiksäkerhet och vilt

En ledamot med särskild kunskap om
trafiksäkerhet och illegal jakt på förslag av
NTF Gotland
polismyndigheten i länet
Två ledamöter för jakt- och viltvårdsintresset En ledamot för jakt- och viltvårdsintresset
Jägarnas riksförbund, Gotlands Skarpskytte- och
Jägaregille

Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

Två ledamöter för naturvårds- och
friluftsintresset

En ledamot för naturvårdsintresset

Naturskyddsföreningen på Gotland;
Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt

En ledamot för friluftsintresset

Tre ledamöter för ägare och brukare av
jordbruksmark Sveriges Jordägareförbund för

En ledamot för ägare och brukare av
jordbruksmark

Mellersta Götalands Jordägareförening;
Hushållningssällskapet; LRF

LRF

Naturskyddsföreningen på Gotland
Friluftsfrämjandets Gotlandsdistrikt

En ledamot för skogsnäringen

En ledamot för det lokala näringslivet och
turism Svenskt Näringsliv
En ledamot för skogsnäringen

Länsstyrelsens skogsvårdsteam

Mellanskog

En ledamot för yrkesfisket
Öland-Gotlands Fiskareförbund

En ersättare för varje ledamot
En jämn könsfördelning efterfrågades
Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare
för fyra år

Minst ett sammanträde per år

En ersättare för varje ledamot
En jämn könsfördelning ska eftersträvas
Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare för
fyra år
Ledamöterna ska vara folkbokförda i länet och
ersättas efter avgång
Ärendena bereds av Länsstyrelseanställda i
samråd med ordföranden
Delegationen är beslutsför när ordförande och
¾ av ledamöterna är närvarande
Vid oenighet ska omröstning ske och
majoritetsmening gälla. Ordförande har
utslagsröst. Avvikande mening kan och ska
lämnas innan sammanträdet avslutas
Enligt länsstyrelsegemensamma riktlinjer. Ett
första möte i slutet av mars.

Svensk författningssamling

SFS 2009:1474

Förordning
om viltförvaltningsdelegationer;

Utkom från trycket
den 18 december 2009

utfärdad den 10 december 2009.
Regeringen föreskriver följande.
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Uppgifter
2 § En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.
3 § En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer
för
1. viltförvaltningen inom länet,
2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjortoch vildsvinsstammarna,
3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).
4 § En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av
1. det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn och lo i länet
samt den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som enligt 4 §
första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,
lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, och
2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Sammansättning
5 § Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid
landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställföreträdare vara ordförande i delegationen.
6 § En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag
av landstinget,
1

SFS 2009:1474

2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. en ledamot som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, och
8. en ledamot som representerar skogsnäringen.
Ledamöterna i första stycket 3–8 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.
7 § Utöver det som anges i 6 § ska en delegation i ett län med
1. yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket,
2. fäbodbruk ha en ledamot som representerar fäbodbruket,
3. rennäringsdelegation ha en ledamot som representerar rennäringen, och
4. rennäring ha en ledamot som utses efter samråd med Sametinget.
Ledamöterna i första stycket 1–3 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
8 § För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Det som i 6 och 7 §§ sägs
om ledamöter gäller även för deras ersättare.
9 § Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.
Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i
länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en
sameby som är registrerad hos Sametinget. Om en ledamot eller ersättare
avgår, ska en ny ledamot eller ersättare utses för återstoden av uppdragstiden.

Kompetensutveckling
10 § En vilförvaltningsdelegation ska sträva efter en förlöpande kompetensutveckling hos ledamöterna i frågor om viltförvaltning.

Beslutsfattande
11 § Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av anställda vid
länsstyrelsen i samråd med ordföranden.
12 § En viltförvaltningsdelegation är beslutför när ordföranden och minst
tre fjärdedelar av de andra ledamöterna är närvarande.
Om delegationen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

2

13 § Den som, i en fråga som en viltförvaltningsdelegation ska avgöra,
vill anmäla avvikande mening enligt 19 § första eller andra stycket förvalt-

ningslagen (1986:223) ska göra det innan sammanträdet med delegationen
avslutas.

SFS 2009:1474

14 § Det ska föras protokoll över viltförvaltningsdelegationens sammanträden.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 20-23

2010-02-22

Interpellationer
Innehåll
•

Stefaan De Maeckers (MP) interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
att ta bort krav på att GotlandsHems hyresgäster skall vara folkbokförda på
Gotland.

•

Pär Stenegärds (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Kjell Skalberg (C) om insatser om kollektivtrafiken.

•

Brittis Benzlers (V) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C) om nämnders och förvaltningars insatser utifrån
miljöprogrammet.

•

Hans-Erik Svenssons (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) om bristen på distriktsläkare inom
primärvården.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

INTERPELLATION
Stefaan De Maecker
2009-12-14

TILL ORDFÖRANDEN I KOMMUNSTYRELSEN

GOTLANDSHEMS KRAV PÅ MANTALSSKRIVNING
Idag rapporteras på Radio Gotland att det allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem planerar att
starta bygget av tolv lägenheter på Furillen. Bygget planeras bestå av tre hus med fyra lägenheter i
varje.
Enligt uppgifter i radion ska Gotlandshems styrelse nu diskutera om man ska göra ett avsteg från
kravet att bara personer som är mantalsskrivna på Gotland ska ha rätt att hyra lägenheterna. Detta
skulle dessutom kollas av med kommunledningen. Då Gotlands kommun heläger Gotlandshem är det
rimligt att den högsta politiska ledningen kan komma med synpunkter i detta viktiga principiella beslut.
Från radioinslaget framgår att ett antal hyreslägenheter är tilltänkta att hyras ut till tillfällig personal
till verksamheterna på Furillen. Hur detta exakt ska gå till framgår dock inte från inslaget.
Jag vill fråga ordföranden i kommunstyrelsen
Hur ställer du dig till idén om att ta bort kravet på att Gotlandshems hyresgäster ska vara
mantalsskriva på Gotland?
Vilken princip anser du ska gälla för att tilldela rätten att hyra en lägenhet från Gotlandshem?

Visby den 14 december 2009

Stefaan De Maecker (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 1 av 1
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Interpellation till
Tekniska Nämndens ordförande Kjell Skalberg
Efter en större kommunal satsning på kollektivtrafiken samt ny operatör med nya
bekvämare bussar på Gotland så har jag följande frågor:

1. Har de nya bussarna samt satsningen på stomlinjer inneburit ett ökat
antal resande med kollektivtrafiken ?

2. Har man funderingar på ytterligare utökning av stomlinjer samt
tätare busstrafik på dessa ?
Stånga 09-12-12

Pär Stenegärd (c)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, om nämnder och
förvaltningars insatser utifrån Miljöprogrammet.
Miljöprogrammet för Ekokommun Gotland antogs av kommunfullmäktige den 18/2 2008.
I förordet skriver vi.
Gotland ska bli ett hållbart samhälle inom loppet av en generation.
Med Miljöprogrammet för Ekokommun Gotland som arbetsredskap och genom målinriktade
åtgärder har vi chansen att bli en region där hållbar utveckling är ekonomiskt lönande. En
ekonomisk tillväxt som bygger på att människor och natur mår bra är en hållbar tillväxt.
Gotlands kommun tar bland annat genom detta miljöprogram initiativ till att leda detta
arbete. Miljöprogrammet visar hur vi vill och ska stärka miljö- och klimatarbetet i
Ekokommun Gotland under de närmaste åren.
I avsnittet miljöstrategi för Gotlands kommun pekar kommunfullmäktige ut ett antal konkreta
uppgifter för nämnder och förvaltningar. Jag undrar över i vilken utsträckning man kommit
igång med dessa uppgifter och har därför några frågor i anslutning till dem. Jag skriver citat
från miljöprogrammet i kursiv stil, följt av frågor kring just den punkten i fet stil.
-

En miljöutredning som kartlägger möjligheterna till direkta och indirekta
miljöförbättringar, ska ligga till grund för miljöarbetet inom var och en av
kommunens verksamheter. (sidan 11)
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Känner du till ungefär hur många verksamheter som gjort en sådan här miljöutredning?
Har verksamheterna, som till exempel skolor, äldreboenden och bostäder med särskild
service fått information om att en sådan här miljöutredning ska göras?
Finns det någon typ av p.m. eller mall för arbetet som man kan använda i den enskilda
verksamheten?
-

Varje förvaltning ska ha genomfört en miljöutredning baserad på Miljöprogram för
Gotland senast år 2009.(sidan 11)

Har alla förvaltningar genomfört en sådan miljöutredning? Hur många nämnder har
behandlat sin förvaltnings miljöutredning på ett sammanträde, till exempel som en del
av arbetet med verksamhetsplan eller internbudget?
-

Varje förvaltning/nämnd ska under 2008 ha inlett arbetet med att redovisa sina mest
betydande miljöaspekter och ta fram åtgärdsförslag till 2009 inom fyra fokusområden.
De miljöfrågor som ska vara i fokus bestäms årligen utifrån strategisk plan och
budget.(sidan 13)

Har alla förvaltningar/nämnder genomfört dessa uppgifter? Vilka är de vanligaste
fokusområden som man valt att arbeta med?
-

Alla anställda och förtroendevalda i kommunen ska ha haft möjlighet att gå minst en
grundkurs i miljökunskap senast 2010 och nyckelpersoner för kommunens miljöarbete
som politiker, förvaltningschefer, strateger, personer som genomför upphandlingar
och miljöombud får fortbildning i miljöstyrning och ekokommunutveckling. (sidan 13)

Hur stor andel av de anställda har erbjudits en grundkurs i miljökunskap? Hur många
har gått utbildningen? Finns det planer i alla förvaltningar för hur och när utbildningen
ska genomföras, för de anställda som ännu inte erbjudits någon grundkurs i
miljökunskap? I vilken omfattning har utbildningar genomförts för så kallade
nyckelpersoner?
Sjonhem 20091201
Brittis Benzler
Vänsterpartiet
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2009-12-14
INTERPELLATION

Interpellation till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande PerOlof
Jacobsson (c)
Under flera års tid har det funnits brist på distriktsläkare inom primärvården på Gotland.
Vakanserna har varierat i mängd men har oftast varit knutna till framförallt den gotländska
landsbygden. Detta är mycket allvarligt då tillgängligheten till en god primärvård är
avgörande för att kunna upprätthålla hälsan och fullfölja vårdgarantin på ett bra sätt. Utan en
god och tillgänglig primärvård riskerar vi också att underskotten och kostnaderna inom den
gotländska hälso- och sjukvården ökar dramatiskt.
Bristerna på distriktsläkare har mötts av s k hyrläkare, läkare inhyrda från bemanningsföretag.
Även om kostnaden är högre än fast anställda medarbetare så har verksamheten och behoven
hos befolkningen kunnat mötas på ett tillfredsställande sätt. Det är därför allvarligt och
tveksamt när underskotten inom hälso- och sjukvården skall begränsas genom att inte utnyttja
möjligheten fullt ut till hyrläkare för gotlänningar på landsbygden.
Sedan några månader har situationen får vårdcentralen i Slite och även till viss del Hemse
blivit mycket allvarlig. Detta med anledning av ovanstående men också beroende på att de
tidigare fasta läkarna söker andra tjänster. Min fråga blir därför hur Hälso- och
Sjukvårdsnämndens ordförande ämnar agera för att lösa denna svåra situation och tillse att
hela Gotland får tillgång till en fungerande och högkvalitativ primärvård?
Hans-Erik Svensson (S)

Kommunfullmäktige
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•

Socialnämndens beslut 2009-12-09, § 148 om inrapportering av gynnande ej
verkställda beslut inom socialnämnden – september 2009

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

9 december 2009

SON § 148
Individrapportering – ej verkställda beslut den 30 september
2009
•

SON 2009/98 och 2009/99, Tjänsteskrivelse dat 2009-10-15

Ärendebeskrivning
Nämnden har skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till länsstyrelsen,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Skyldigheten gäller även att
rapportera in avbrott i verkställigheten, om beslutet inte verkställs på nytt inom tre
månader.
Av förvaltningens senaste rapport framgår att totalt 31 beslut inte var verkställda efter
tre månader 2009-09-30. I 6 fall är besluten ett år eller äldre. I en sammanställning
anges vilka insatser som inte har verkställts och orsakerna till detta.
Inom individ- och familjeomsorgen har 9 beslut inte verkställts. Det gäller ungdomscoach (2 stycken), kontaktfamilj (4), bostad med särskild service (1), kontaktfamilj
(1) och placering i HVB (hem för vård eller boende) (1). Från handläggarenheten
rapporteras 2 icke verkställda beslut med privata utförare. I ett beslut om särskilt
boende har brukaren tackat nej och i 1 beslut om kostnadsfri avlösning har verkställighet inte varit aktuellt.
Äldreomsorgen rapporterar 16 ej verkställda beslut, gällande fönsterputs (2 beslut),
avlösning i hemmet (2), ledsagning (6), dagverksamhet (1) och hemtjänst (5). I
samtliga fall har brukarna tackat nej eller det har inte varit aktuellt med insatsen.
Från omsorgen om funktionshindrade rapporteras 4 ej verkställda beslut enligt LSS,
ett beslut vardera gällande daglig verksamhet, kontaktperson, korttidshem och ledsagare. I samtliga fall har insats kunnat erbjudas, men av olika skäl har brukaren inte
tagit emot erbjudandet.
Förvaltningens rapport lämnades till länsstyrelsen 2009-10-15. När besluten verkställs
anmäls detta omgående till länsstyrelsen för avrapportering.
Socialnämndens beslut
Rapporten från 2009-10-15 om gynnande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
kap 4 § 1 och LSS § 9 överlämnas till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutet meddelas:
Länsstyrelsen
kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Gunnlög Köhn, SOF
justerare

Utdragsbestyrkande
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SON § 148
Individrapportering – ej verkställda beslut den 30 september
2009
•

SON 2009/98 och 2009/99, Tjänsteskrivelse dat 2009-10-15

Ärendebeskrivning
Nämnden har skyldighet att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till länsstyrelsen,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Skyldigheten gäller även att
rapportera in avbrott i verkställigheten, om beslutet inte verkställs på nytt inom tre
månader.
Av förvaltningens senaste rapport framgår att totalt 31 beslut inte var verkställda efter
tre månader 2009-09-30. I 6 fall är besluten ett år eller äldre. I en sammanställning
anges vilka insatser som inte har verkställts och orsakerna till detta.
Inom individ- och familjeomsorgen har 9 beslut inte verkställts. Det gäller ungdomscoach (2 stycken), kontaktfamilj (4), bostad med särskild service (1), kontaktfamilj
(1) och placering i HVB (hem för vård eller boende) (1). Från handläggarenheten
rapporteras 2 icke verkställda beslut med privata utförare. I ett beslut om särskilt
boende har brukaren tackat nej och i 1 beslut om kostnadsfri avlösning har verkställighet inte varit aktuellt.
Äldreomsorgen rapporterar 16 ej verkställda beslut, gällande fönsterputs (2 beslut),
avlösning i hemmet (2), ledsagning (6), dagverksamhet (1) och hemtjänst (5). I
samtliga fall har brukarna tackat nej eller det har inte varit aktuellt med insatsen.
Från omsorgen om funktionshindrade rapporteras 4 ej verkställda beslut enligt LSS,
ett beslut vardera gällande daglig verksamhet, kontaktperson, korttidshem och ledsagare. I samtliga fall har insats kunnat erbjudas, men av olika skäl har brukaren inte
tagit emot erbjudandet.
Förvaltningens rapport lämnades till länsstyrelsen 2009-10-15. När besluten verkställs
anmäls detta omgående till länsstyrelsen för avrapportering.
Socialnämndens beslut
Rapporten från 2009-10-15 om gynnande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
kap 4 § 1 och LSS § 9 överlämnas till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
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Länsstyrelsen
kommunfullmäktige
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Gunnlög Köhn, SOF
justerare

Utdragsbestyrkande

2009-10-15

1(3)

Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn

Kommunrevisionen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

INDIVIDRAPPORTERING – 30 september, 2009
av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, där
verkställighet av beslut eller efter avbrott ej skett efter tre
månader.
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg
Kommunerna har från 1 juli, 2006 enligt 16 kap 6 F § Socialtjänstlagen samt
9 kap 10 § Kommunallagen skyldighet att till länsstyrelsen, kommunens revisorer
samt kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att
rapportera in avbrott i verkställigheten, om beslutet inte verkställs på nytt inom tre
månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.

INDIVIDRAPPORTERING – 30 september, 2009 LSS
Av gynnande beslut på individnivå enligt 28 f § LSS av ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS
Rapporteringen gäller omsorgen om funktionshindrade.
Lagändring
Kommunerna har från 1 juli 2008 genom en ändring i LSS skyldighet att till
länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Rapporteringen till länsstyrelsen ska göras på individnivå och
ska ske en gång per kvartal.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan länsstyrelsen hos länsrätten ansöka
om att särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid.
I övergångsbestämmelse till lagändringen markeras särskilt att tiden för uttag av
särskild avgift räknas från 1 juli 2006 respektive 1 juli 2008.
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Varje beslut eller avbruten insats som var äldre än 3 månader den
30 september, 2009 rapporterades till länsstyrelsen den 15 oktober 2009.
Allt eftersom besluten verkställs skall anmälan om detta omgående lämnas till
länsstyrelsen för avrapportering.
Rapporter har lämnats från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen,
omsorgen om funktionshindrade och handläggarenheten. Resultatet framgår av
bifogade förteckning: Totalt 31 beslut om insatser är ej verkställda efter tre
månader. I sex av de inlämnade rapporterna är besluten ett år eller äldre. Skälen till
detta har för varje enskild person rapporterats till länsstyrelsen som underlag för
bedömning.

Sammanställning.
Individ- och familjeomsorgen: 9 beslut
Ungdomscoach: 2 beslut
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2009-09-29
I ett beslut har andra problem uppkommit som gör att verkställighet i detta ärende vilar.
Kontaktfamilj: 4 beslut
Två beslut är verkställda 2009-10-01. (Har tackat nej till tidigare erbjudande)
Ett beslut är orsaken resursbrist, familjen har föreslagit en person som de nu säger nej till.
I ett beslut har flera familjer tackat nej p.g.a. brukarens svåra allergier. Återkommande
annonsering har gjorts.
Bostad med särskild service 1 beslut
Har från den 23 september eget boende med stödinsats beviljad i form av boendestöd.
Kontaktperson 1 beslut
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2009-09-30
HVB-placering 1 beslut
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2009-05-12

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Ungdomscoach
Kontaktfamilj
Bostad med särskild
service
Kontaktperson
HVB-placering
SUMMA

3-6
mån
2
3
1

6-9
mån

9-12
mån

1
1
8

1-2
år

2-3
år

1

1

Handläggarenheten: 2 beslut
Särskilt boende 1 beslut
Har tackat nej till erbjudande 2009-05-25. Beslutet är verkställt 2009-08-05.
Kostnadsfri avlösning 1 beslut
Insatsen har inte varit aktuell

HANDLÄGGARENHETEN
Särskilt boende
Kostnadsfri avlösning
SUMMA

3-6 mån 6-9 mån
1
1
1
1

9-12 mån 1-2 år

Äldreomsorgen: 16 beslut
Fönsterputs: 2 beslut
Båda har tackat nej till erbjudan, vill avvakta.
Avlösning i hemmet: 2 beslut
Samtliga har tackat nej/har inte haft behov av avlösning.
Ledsagning: 6 beslut
I samtliga beslut är orsaken att behovet av ledsagning ej har varit aktuellt/ej efterfrågat.
Dagverksamhet 1 beslut
Har tackat nej till erbjudande 2009-06-22
Hemtjänst: 5 beslut
I samtliga beslut har det inte funnits behov just nu av olika orsaker.

ÄLDREOMSORGEN
Fönsterputs
Avlösning i hemmet
Ledsagning
Dagverksamhet
Hemtjänst
SUMMA

3-6 mån 6-9
mån
mån

9-12
mån
2

1-2 år

1
1
4
6

2

2
3

1
5

5

Omsorgen om funktionshindrade LSS: 4 beslut
Daglig verksamhet: 1 beslut

Den enskilde har begärt uppskov
Kontaktperson: 1 beslut
Har en kontaktperson att erbjuda men får ingen kontakt med brukaren, har ringt vid flertal
tillfällen utan resultat. Har även lämnat meddelande på telefonsvararen.
Korttidshem 1 beslut
Familjen har blivit erbjuden korttidsvistelse men vill avvakta.
Ledsagare 1 beslut
Föreslog en kvinnlig ledsagare, modern vill ha en manlig (20-25 år) som kan hjälpa
brukaren att värdera vad som är rätt och fel.

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE LSS:
3-6 mån 6-9
mån
mån
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Korttidshem
Ledsagare
SUMMA

1
1
1
2

1

Omsorg om funktionshindrade SoL:
Ingen ej verkställd insats enligt SoL har rapporterats.
Lena Lager

Socialdirektör

9-12
mån
1

1

1-2 år

