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Kf § 1
Kommunfullmäktige. Ersättare
- Länsstyrelsens protokoll 2009-12-17

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Jennifer Herlitz (C) beviljats
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Samman
räkningen utvisar att:
Sivert Larsson (C) blir ny ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
• Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.
Expedieras:
Sivert Larsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

4

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 2
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
- Kommunstyrelsen 2010-01-25 § 1

Byggnadsnämnden har för antagande i kommunfullmäktige lagt fram förslag till
detaljplan med byggnadsordning för Visby innerstad. Detaljplanen ska ta tillvara
Visby innerstads unika kulturmiljö.
Planen har som syfte att säkerställa innerstadens kulturvärden bestående av en för
norra Europa unik kulturmiljö. Stadens utveckling ska kunna ske på sådant vis att
kulturvärdena som växt fram under närmare 1000 år inte negativt påverkas. I
planen anges regler till stöd för fastighetsägare om på vilket sätt som bebyggelse
och miljö i innerstaden ska vårdas, förvaltas och utvecklas. För detta ändamål har
en byggnadsordning tagits fram som förtydligar detaljplanens intentioner.
Samråd kring planförslaget skedde under 2008 med berörda fastighetsägare,
myndigheter från stat, region och kommun, samt allmänheten. Det har även varit
tre stadsvandringar i stadsarkitektkontorets regi. Vid samrådet hade kommun
styrelsen inte något principiellt att erinra mot planförslaget. Det är dock viktigt att
med hänsyn till planens bevarandekaraktär, får restriktioner inte ”hindra den
framtida utvecklingen av turism och handel”.
Förslaget har varit utställt under perioden 11 maj till och med 2 juni 2009. Alla
1045 berörda sakägare, varav 550 privata, har underrättats brevledes om
eventuella anspråk på ersättning för s.k. planskada. Två sådana anspråk har
inkommit, dock har inte någon ersättning blivit aktuell.
De synpunkter som har funnits under utställningsfasen och som stadsarkitekt
kontoret har redogjort för har endast medfört mindre justeringar: Vissa smärre
omredigeringar och förtydliganden har gjorts av plankartans bestämmelser.
Mindre justeringar av byggnadsordningen har gjorts ”i syfte att öka läsbarheten
och för att i möjligaste mån tillgodose inkomna synpunkter”. Omredigeringar och
förtydligande av planbeskrivningen har gjorts i mindre omfattning.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2 forts.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att någon betydande miljöpåverkan inte har
skett avseende detaljplanen och att någon behovsbedömning därför inte behövs.
Stadsarkitektkontoret anser att plan och bygglagen i allt väsentligt uppfylls och att
det finns en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena.
Ledningskontoret som inte har något att erinra mot detaljplanen har föreslagit att
den ska antas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att detaljplan med tillhörande byggnadsordning
ska antas av kommunfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Anders R. Johansson (V), Bertil
Eneqvist (S) och Lilian Virgin (S).
En redaktionell ändring föreslogs, som ledamöterna efter fråga från ordföranden
godkände. Texten på sid. 39 i byggnadsordningen ändras till större teknisk
utrustning.
Kommunfullmäktiges beslut
• Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby innerstad med tillhörande
byggnadsordning antas med ovanstående redaktionella ändring.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 3
Införande av valfrihetssystem enligt LOV
KS2009/443-83
- Socialnämnden 2009-10-28, § 120
- Ledningskontoret 2009-11-20
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 352

Socialnämnden har till kommunfullmäktige hemställt om att få införa kundval
enligt lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962) inom hemtjänsten. Nämnden
räknar med att valfrihetssystemet efter uppbyggnad och implementering ska
kunna vara tillgängligt för brukarna av hemtjänst från och med den 1 juli 2010.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att hemställan bifalls. Kontoret har
även föreslagit att samtidigt som kundval enligt LOV införs av socialnämnden,
upphävs kommunfullmäktiges tidigare beslut om kundval (2004-11-29 § 202).
Nämnden föreslås även få delegation på ingående tjänster och omfattning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är likalydande lednings
kontorets.
[Text: Ann Egefalk] 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 webb
platsen.
(Anm.: Inom primärvården är landstingen fr.o.m. 1 januari 2010 skyldiga att tillhanda
hålla ett vårdvalssystem).

Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C)
och Sven Bosarfve (FP).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 3 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• 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.
Expedieras:
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 4
Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt
följdändringar av reglementen för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden
KS2009/503-00
- (Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 87)
- Ledningskontoret 2009-11-23
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 348

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta reglemente
för den nyinrättade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Den nya nämnden
började sitt arbete den 1 januari 2010 och ska förvalta gymnasieskolan, Komvux,
Gotlands folkhögskola och Lövsta landsbygdscentrum. Vid detta möte beslutades
även att reglementet för styrelsen för Gotlands folkhögskola upphörde att gälla
från och med 2010-01-01.
Ledningskontoret har, på kommunstyrelsens uppdrag, utarbetat förslag till
reglemente som nu föreslås bli fastställt. Kontoret har även genomfört de följd
ändringar som blivit nödvändiga i kommunstyrelsens och barn- och utbildnings
nämndens reglementen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente fastställs och att kommunstyrelsens och barn- och utbildnings
nämndens reglementen ändras enligt de upprättade förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildnings
nämnden fastställs.
• Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen ändras
enligt upprättat förslag.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gotlands folkhögskola
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Lövsta landsbygdscentrum
Författningssamlingen

Justerande:

Anmärkning:
Reglemente och ändringar i reglementen
bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 5
Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
KS2009/503-00
- Ledningskontoret 2009-11-23
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, 349

Årsarvode till ordförandena för den nyinrättade gymnasie- och vuxenutbildnings
nämnden har föreslagits av ledningskontoret. Storleken på arvoden baseras på
uppdragets art och omfattning. Ledningskontorets bedömning är att årsarvode för
ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden erhålls motsvarande en
30 procentig (%) tjänstgöringsgrad, i paritet med socialnämnden, hälso- och sjuk
vårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. För vice ordförande föreslås att
ersättning fås med 10 % av fullt årsarvode och för 2:e vice ordförande 5 %.
I ”Regler för ersättning för kommunalt förtroendevalda” som är antagna av
kommunfullmäktige står det att arvodets storlek utgår ifrån att kommunstyrelsens
ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet, vilket för
närvarande är 660 000 kronor per år (55 000 kronor per månad). Övriga kommun
alråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet. Nämndernas
ordförandes arvoden bedöms med utgångspunkt från graden av tjänstgöring
uttryckt i procent. Graden av tjänstgöring för nämnderna varierar mellan 30 %
ner till 5 % av fullt årsarvode för de minsta nämnderna.
Kommunstyrelsen har föreslagit en lägre tjänstgöringsgrad för ordföranden i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och att ersättning ska vara 25 % av fullt
årsarvode. Styrelsen har bedömt att tjänstgöringsgraden är i paritet med ord
föranden i byggnadsnämnden och tekniska nämnden. De föreslår även att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte ska ha en 2:e vice ordförande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Leif Dahlby (S) och Eva Nypelius (C).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 5 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• 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
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 6
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel; åtgärder
KS2009/455-99
- Ledningskontoret 2009-12-15
- (Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 09:68)
- Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 13

Enligt en ny lag, från den 1 november 2009, får vissa receptfria läkemedel säljas i
detaljhandeln (2009:730). Syftet med lagen är att göra läkemedel för egenvård
mera tillgängliga och att dessa numera inte bara ska kunna köpas på apotek utan
även i detaljhandeln. Exempel på sådana godkända läkemedel är nikotinläke
medel. Läkemedelsverket är den myndighet som har tillsyn över sådan detalj
handel och landets kommuner har fått en kontrolluppgift och skyldighet att
rapportera brister i detaljhandelns efterlevnad av s.k. egenkontroll. Enligt lagen
ska denna kontrolluppgift skötas av en kommunal nämnd som även har rätt att ta
ut en avgift för utfört arbete. Samtidigt som den nya lagen införs upphävs lagen
om detaljhandel med nikotinläkemedel då dessa ingår i den nya.
Ledningskontoret har med anledning av ovanstående nya lag föreslagit att
kommunstyrelsen ska ha ansvaret för tillsynen för handel med vissa receptfria
läkemedel. Samtidigt har kontoret föreslagit att tidigare taxa benämnd ”Taxa för
avgifter enligt tobakslagen och lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel”
ändras till ”Taxa för avgifter enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel". Avgifterna i taxan ändras med anledning av de till
kommande uppgifterna. Den årliga tillsynsavgiften föreslås därför få en höjning
från 1 200 till 1 300 kronor. Den som säljer både tobaksvaror och receptfria
läkemedel betalar full avgift för det ena produktslaget och halv avgift för det
andra, vilket innebär en höjning från 600 till 650 kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag samt lämnat förslag till
lydelse i dess reglemente.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 6 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• 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.
Expedieras:
Ledningskontoret ARU/Folkhälsoenheten
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

13

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 7
Ändring av kollektivtrafiktaxan avs. ”Bussiga kortet”
KS2009/493-53
- Tekniska nämnden 2009-11-25, § 260
- Ledningskontoret 2010-01-18
- Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 3

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att
det s.k. ”Bussiga kortet” för barn och ungdomar endast ska gälla för resor i lands
bygdstrafiken.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att tekniska nämndens förslag
antas.
Bakgrund: Tekniska nämnden fattade i samband med översyn av tillämpnings

reglerna för ”Bussiga kortet” beslut om, efter omröstning (TN 2009-06-24 § 161),
att kortet inte skulle gälla i Visby. Ändringen trädde i kraft den 17 augusti och
under några månader gällde inte kortet för resor i Visby. Under tiden överkla
gades nämndens beslut, till Länsrätten i Gotlands län, då det ansågs att nämnden
hade överskridit sina befogenheter. Som grund för detta låg att det ursprungliga
beslutet om införande av ”fria” resor för barn och ungdomar hade fattats av
kommunfullmäktige och att en nämnd inte på eget bevåg kan ändra detta.
Länsrätten fann i dom (2009-10-26 mål nr 601-09) att tekniska nämnden hade ändrat
och gjort en inskränkning i kommunfullmäktiges beslut. Detta kunde ”inte enbart
anses utgöra en ändring av tillämpningsföreskrifterna” och länsrätten upphävde
det överklagade beslutet.
Anföranden:
Anföranden hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) Jenny
Guteäng (M), Pär Stenegärd (C) och Stefan Nypelius (C).
Yrkanden:
• Yngve Andersson (KD) tillstyrkte, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP)
och Eva Nypelius (C), kommunstyrelsens förslag.
•

Tommy Gardell (S) yrkade, med instämmande av Matias Lundström (MP),
Roland Norbäck (V), Therese Mangard (V) och Lilian Virgin (S), att ingen
ändring skulle vidtas och att ”Bussiga kortet” skulle vara kvar även för
stadstrafiken. Kommunstyrelsens förslag skall därför avstyrkas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 7 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy Gardells
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Tommy Gardells
yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den kollektiva trafiken
antas.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

15

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 8
Motion. Diplomering som Fairtrade City
KS2008/399-10
- Motion 2008-09-15
- Ledningskontoret 2009-11-09
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 340

I en motion från Anna Wickström (S) och Torgny Landin (S) föreslås att
kommunen ska företa en översyn av reglerna för upphandling i syfte att möjlig
göra en ansökan om diplomering som Fair Trade City *. Motionärerna framför att
det i dag finns fem sådana ställen i Sverige. Flera kommuner undersöker möjlig
heterna till att bli diplomerade som Fair Trade City. Vinsten för Gotlands del
skulle bl.a. innebära ett ”ansvarstagande för sin konsumtion” men även vara ett
”varumärke med positiva värden som ligger i tiden”.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att motionen ska tillstyrkas. Detta
ska ske genom att kommunen genom sina representanter i Visby Centrum *
verkar för en diplomering som Fair Trade City. Det ska även tillsättas en
styrgrupp eller motsvarande för att uppnå diplomeringen. Kontoret anser att
riktlinjerna för upphandling redan i dag stödjer en sådan utveckling och att det
stämmer väl överens med Gotland som en Eko-kommun.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt motionen och föreslagit att samarbete ska ske med
handeln.
* Fair Trade City är en diplomering från organisationen Rättvisemärkt. Det är en
oberoende produktmärkning för etisk konsumtion och ska som sådan bidra till förbättrade
arbets- och levnadsvillkor både för odlare och anställda i s.k. utvecklingsländer.
* Visby centrum är ett samlingsnamn för flera sammanhängande affärsgator i Visby
innerstad samt Östercentrum. Bakom samlingsnamnet finns Visby Centrum AB som
samägs av Gotlands kommun, Adelsgatans intresseförening, S:t Hansgatans ekonomiska
förening och Östercentrums intresseförening.

Anföranden:
Anföranden hölls av Anna Wickström (S) och Lars Thomsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att kommunen ska, i samarbete med handeln, verka
för att Gotland ska bli en Fairtrade City.
Expedieras:
Ledningskontoret
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 9
Motion. Inrättande av ett kulturråd
KS2009/84-76
- Motion 2009-02-23
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-24, § 102
- Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 4

I en gemensam motion har Stefaan De Maecker (MP), Björn Jansson (S) och
Brittis Benzler (V) föreslagit att det ska inrättas ett kulturråd. Syftet är att mot
bakgrund av bl.a. det nya kulturpolitiska programmet öka dialogen, delaktigheten
och den praktiska samverkan mellan de olika kulturintressenterna. Kulturrådet ska
fungera som ett forum för kunskap, förståelse och erfarenhetsutbyte. Rådet bör
bestå av kulturpolitiker, tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen samt före
trädare för olika kulturella organisationer såsom musik, scen, konst, dans o.s.v.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande instämt i motionens syfte. I
förvaltningens yttrande förklaras närmare de ambitioner som finns kring den,
under våren 2009, bildade ”Referensgruppen – kultur”. Nämnden anser att denna
bör verka fram till ”att Gotland blir en region med ökat inflytande över de statliga
kulturbidragen (kulturportfölj)”. De hänvisar även till den av kommunstyrelsen
(2009-05-28, § 152) beslutade organisationsöversynen av både nämnd och
förvaltning som pågår.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M), Stefaan De Maecker (MP), Bodil
Rosengren (V) och Björn Jansson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 10
Motion. Barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor
KS2009/280-93
- Motion 2009-06-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-09-28, 367
- Ledningskontoret 2009-11-20
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 341

Brittis Benzler (V) har lämnat motion om en barn- och ungdomspsykiatri på lika
villkor. I denna har hon föreslagit att prioritet ska ges till att barn och ungdomar
med psykisk ohälsa ska få en vård med jämlika möjligheter baserad på 2009 års
överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting. Hälso- och sjukvårds
nämnden ska få i uppdrag att leda och utveckla detta arbete. Den föreslår även att
mera ”systematiskt följa socialstyrelsens riktlinjer för Ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården”, särskilt kapitlet om Vårdgivarens
ansvar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
dess yttrande. Den har beskrivit gjorda insatser och det arbete som pågår med att
främja barns och ungdomars psykiska hälsa. Den framhåller att vikt har lagts vid
samordningsinsatser och som BarnSam är ett exempel på. Där finns ett förvalt
ningsövergripande arbete med inriktning på första linjens vård.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande och ledningskontorets utlåtande. Kontoret har lämnat
information om och beskrivit pågående och planerat förbättringsarbete med
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I denna finns det förtydligat
ansvar och uppdrag på olika vårdnivåer samt förbättrad samverkan för berörda
verksamheter.
I kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige föreslås att motionen ska
anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och ledningskontorets
utlåtande.
[Text Ann Egefalk]: 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.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 10 forts.
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.

Yrkanden:
• Carina Lindberg (V) yrkade bifall till motionen.
•

Per-Olof Jacobsson (C) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Lindbergs
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motion anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 11
Motion. Regionalt omställningsavtal med fackliga organisationer
KS2009/355-02
- Motion 2009-09-14
- Ledningskontoret 2009-11-02
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 342

Björn Jansson (S) har i en motion föreslagit att initiativ tas till diskussioner med
de fackliga organisationerna i syfte att ingå ett regionalt omställningsavtal för
anställda i kommunen. Ett träffat omställningsavtal tillförsäkrar stödinsatser vid
övertalighet och uppsägningar. En verklighet som har blivit allt vanligare för
anställda i den offentliga sektorn. Han vill även att kommunen ska verka för att ett
nationellt omställningsavtal ska träffas för den kommunala sektorn. Omställnings
avtal finns på både den statliga och privata sidan.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande ansett motionen besvarad genom att
kommunen i alla sammanhang verkar för att ett sådant centralt nationellt avtal ska
träffas. Kontoret har redogjort för gällande centrala avtal (AGF-KL) som man är
bundna av och som funnits sedan början av 90-talet. Kommunen anser sig inte ha
ekonomiska möjligheter att teckna ytterligare ett avtal.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med lednings
kontorets utlåtande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Ledningskontoret KLS/Personal

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 12
Medborgarförslag. ” Verka för att Gotland blir GMO-fritt!
KS2006/0165-43
- Medborgarförslag 2006-03-27
- Kommunstyrelsen, arbetsutskottet 2007-04-11, § 117
- Ledningskontoret 2009-12-17
- Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 6

Agneta Enderberg har i ett medborgarförslag framfört att kommunen ”på alla
möjliga tillgängliga sätt” ska verka för att Gotland blir GMO-fritt (GMO står för
genetiskt modifierade organismer). Förslagsställaren påpekar att hon dock är
medveten om att kommunen har begränsade formella befogenheter.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med att
GMO-frågan har beaktats i kommunens miljöprogram. I detta finns inriktnings
målet att GMO i livsmedel ska undvikas i kommunens inköp. Nuvarande
”Miljöprogram för Ekokommun Gotland 2008-2012” antogs av
kommunfullmäktige den 18 februari 2008.
Anföranden:
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M), Bror Lindahl (FP) och
Stefan Nypelius (C).
Yrkanden:
• Harriet Lihnell (MP) yrkade, med instämmande av Matias Lundström (MP),
att medborgarförslaget skulle bifallas.
•

Lars Thomsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Sven Bosarfve (FP),
kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 13
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
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 343

I var sitt snarlikt medborgarförslag har Tore Gannholm och Sigvard Henriksson
framfört att kommunen, dels ska ansöka om ö-status i EU och dels bör verka för
att få ö-status i EU.
Ledningskontoret har sitt utlåtande föreslagit att de båda medborgarförslagen ska
avslås. Kontoret har påpekat att det inte finns något särskild status för öar inom
EU-s regelverk som skulle kunna vara tillämpligt för en sådan ansökan. Däremot
har flera öar fått olika särregler som beror på att de även innan inträdet i EU hade
en särställning eller ett stort mått av självstyre inom det egna landet. Exempel på
sådana öar är Åland och Isle of Man. Kontoret har även kortfattat rekapitulerat
förehavanden inför Sveriges inträde i EU och det arbete som utfördes om
Gotlands roll i unionen där en s.k. vitbok togs fram.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslagen avslås.
Expedieras:
Förslagsställarna
Ledningskontoret ARU/Tillväxtenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 14
Medborgarförslag. Omställningsmedel för förlängning av
Strandpromenaden
KS2007/0103-33
- Medborgarförslag 2007-03-05
- Ledningskontoret 2009-11-05
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 344

Brigitta och Gilbert Bruthage har i medborgarförslag framfört att omställnings
medel ska användas till en förlängning av Strandpromenaden. De vill att sträckan
från Kongresshallen till Snäckviken iordningsställs. Genom att röja växtlighet,
sätta upp bänkar och bord med grillplatser samt belysning skulle det bli Sverige
vackraste promenadstråk.
Ledningskontoret har redogjort för de senaste årens satsningar och upprustning på
Strandpromenaden som sedan oktober 2007 genomförts med omställningsmedel
av tekniska nämnden. De har även kortfattat beskrivit en del kommande arbeten.
Med denna redogörelse har ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget
anses besvarat.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat med
ledningskontorets utlåtande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställarna
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 15
Medborgarförslag. Böter för förorenande hund
KS2009/139-10
- Medborgarförslag 2009-03-27
- Ledningskontoret 2009-11-24
- Kommunstyrelsen 2010-01-25, § 5

I ett medborgarförslag från Hans Eklund framförs att böter ska införas för
hundägare som ”inte plockar upp fast förorening från hund”. Hans förslag går ut
på att detta skulle ske genom ändring i den lokala ordningsstadgan.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande först konstaterat att tekniska förvaltningen
instämmer i det problem som förslagsställaren tar upp. Kontoret har redogjort för
gällande bestämmelser i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun”.
Enligt denna skall fast förorening från hund plockas upp (19 §) och vid överträd
elser kan man dömas till böter på 1 000 kronor (26 §). Kommunen har dock ingen
laglig rätt att själv bötfälla denna överträdelse. Det är endast polisen som kan
utfärda denna bot. Kontoret anser att det vore ”positivt om polisen hade möjlighet
att göra ingripanden mot denna typ av brottslighet”. Med det anförda har
ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget avslås med lednings
kontorets utlåtande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 16
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Franz Brozéns medborgarförslag om ett GMO-fritt Gotland
(GMO är förkortning för genetiskt modifierade organismer).
•

•

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

•

Beslut av tekniska nämnden 2009-11-25, § 252

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

•

Beslut av tekniska nämnden 2009-11-25, § 253

Peter Forsgrens medborgarförslag om övergångsställen i samma nivå som
omgivande gångbanor.
•

•

Beslut av kommunstyrelsen 2009-12-17, § 345

Andreas Söderlunds medborgarförslag om cykel- och gångbana från korsningen
Styrmansgatan-Jungmansgatan och längs Jungmansgatan.
•

•

Beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 381

Peter Forsbergs medborgarförlag om att sluta sända ut fysisk lönespecifikation,
utan endast via lönesystemet, IFS.
•

•

Beslut av tekniska nämnden 2009-11-25, § 251

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

•

Beslut av tekniska nämnden 2009-11-25, § 246

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

•

Beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 379

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

•

Beslut av kommunstyrelsen 2010-01-25, § 7

Beslut av tekniska nämnden 2009-12-16, § 278

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

Beslut av tekniska nämnden 2009-11-25, § 254

Kommunfullmäktiges beslut
• Anmält och beslutat medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 17
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Birgitta Alamos medborgarförslag om anläggande av
övergångsställe vid hamnterminalen i Visby.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2009/497-31
2009-12-07-

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Jan Alamos medborgarförslag om att göra markerade
parkeringsrutor vid Cramérgatan i Visby.

KS 2009/498-31
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..

KS 2009/516-83
2009-12-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Anders Lekanders medborgarförslag om att omvandla f.d.
speedwaybanan på Galgberget till rastgård för hundar.

KS 2009/517-33
2009-12-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Hans A Svenssons medborgarförslag om anläggande av
cykelbana på sträckan Atlasgatan-Neptungatan.

KS 2009/519-31
2009-12-14

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Hans A Svenssons medborgarförslag om bredare cykelbana längs KS 2009/518-31
2009-12-14
Lummelundsväg.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Olof Herlitz´ medborgarförslag om att byta färg på
parkeringskorten varje år.

KS 2010/4-51
2009-12-22

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Annelie Hagbergs medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna. KS 2010/8-53
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Irene Rodebjers medborgarförslag om lokaler för elever med
Aspergers Syndrom.

2009-12-29
KS 2010/6-87
2010-01-06

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort bidraget till
Tillväxt Gotland och satsa på ett s.k. nattis.

KS 2010/5-10
2010-01-07

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 17 forts.
Solveig Stolts medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för KS 2010/11-53
2010-01-12
att minska biltrafiken.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Solveig Stolts medborgarförslag om kulturbusstur för bevistande
av evenemang vid Högskolan, Almedalsbiblioteket m.m.

KS 2010/12-53
2010-01-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Håkan Olssons medborgarförslag om att GotlandsHem borde
bygga 1 000 lägenheter på Visborgsområdet.

KS 2010/13-14
2010-01-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till AB GotlandsHem.
Håkan Olssons medborgarförslag om byggande av 2 000
bostadsrätter på Visborgsområdet.

KS 2010/14-14
2010-01-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
Björn Östenssons medborgarförslag om att kommunen inför
öppen källkod och programvara som kriterium vid ITupphandlingar.

KS 2010/29-00
2010-01-26

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Lars-Olov Helms medborgarförslag om projekttjänst för
friskvårdsreform i samband med nya arenabygget.

KS 2010/28-10
2010-01-26

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Ebba Junkers m.fl. medborgarförslag om undersökning av
högerextremismens verksamhet på Gotland.

KS 2010/42-00
2010-02-04

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Sten Sandbergs medborgarförslag om ändring av detaljplanen för KS 2010/41-00
2010-02-05
Snäckgärdsbaden 1, 2, 3 m.fl.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 18
Fyllnadsval. Kommunstyrelsen. Ersättare

Kommunfullmäktige skall utse en ny ersättare i kommunstyrelsen efter Eric
Martell (S), som tidigare utsetts som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till ny ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. 2010-10-31: utses:
Andreas Persson (S), Vänge Sallmunds 637, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen i ordningen efter
Leif Dahlby.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Kommunstyrelsen
Andreas Persson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 19
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare
- Sofia Wärngård Lang (V) 2010-01-11

Sofia Wärngård Lang (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Sofia Wärngård Lang (V) befrias från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
• Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Eva Room (V), Bogegatan 23, 621 42 Visby
att i första hand inträda vid förhinder för Roland Norbäck.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Sofia Wärngård Lang
Eva Room

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 20
Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ersättare
- Isaac Ouro Nimini (KD)

Isaac Ouro Nimini (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Isaac Ouro Nimini (KD) befrias från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Magdalena Andersson (KD), Kaskens gränd 7, 621 57 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen i ordningen efter Sven
Bosarfve.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Isaac Ouro Nimini
Magdalena Andersson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 21
Nyval. Viltförvaltningsdelegationen. Ledamöter. Ersättare
- Länsstyrelsen 2010-01-12

Länsstyrelsen hade anmodat kommunen att nominera fem ledamöter och fem
ersättare i den nybildade Viltförvaltningsdelegationen, som ersätter tidigare
Viltvårdsnämnden. Mandatperiod 2010-2013.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för 2010-2013
nomineras:
Ledamöter:

C
C

M
S
S

Björn Larsson, Väskinde Vis 406, 622 75 Visby
Eva Engström, Vänge Nygårds 260, 622 36 Romakloster
Jan Edström, Dalhem Vidunge 339, 622 56 Dalhem
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster

Ersättare:

C

Kerstin Kalström, Fårö Kalbjerga, 624 67 Fårö
att inträda vid förhinder för Björn Larsson

C

Göran Jacobsson, Tingstädevägen 4, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Eva Engström

M

Göthe Malmros, Träkumla Ingvards 526, 621 94 Visby
att inträda vid förhinder för Jan Edström

V
Bodil Rosengren, Lännavägen 36, 621 45 Visby
MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Länsstyrelsen
De nominerade

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 22
Interpellation. Borttagande av krav på att GotlandsHems hyresgäster
skall vara folkbokförda på Gotland
KS 2010/524-10

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av
Stefaan De Maecker (MP) om att ta bort krav på att GotlandsHems hyresgäster
skall vara folkbokförda på Gotland. Stefaan De Maecker tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Hans Klintbom (C)
tillika ordförande för GotlandsHem, Gustaf Hoffstedt (M), Åke Svensson (S), Bo
Björkman (S), Sven Bosarfve (FP), Lars Thomsson (C) och Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2009-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 23
Interpellation. Utfall av gjorda Insatser i kollektivtrafiken
KS 2010/521-53

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) besvarade interpellation av Pär
Stenegärd (C) om utfall av gjorda insatser i kollektivtrafiken. Pär Stenegärd
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Tommy Gardell (S), Therese Mangard (V), Lars Thomsson (C) och Bodil
Rosengren (V).
Interpellation 2009-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 24
Interpellation. Nämnders och förvaltningars insatser utifrån
miljöprogrammet
KS 2010/520-43

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av
Brittis Benzler (V) om nämnders och förvaltningars insatser utifrån miljö
programmet. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls också av Gustaf Hoffstedt (M).
Interpellation 2009-12-14

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 25
Interpellation. Bristen på distriktsläkare inom primärvården
KS 2010/522-94

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) besvarade
interpellation av Hans-Erik Svensson (S) om bristen på distriktsläkare inom
primärvården. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2009-12-14

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 26
Frågor
•

Bo Björkman (S) fick tillstånd att ställa en fråga om socialnämndens besparing
för 2009 på 1 miljon kronor på dagcentraler, när man samtidigt redovisade ett
överskott i förhållande till årsprognosen på 8 miljoner kronor.
Frågan besvarades av Gustaf Hoffstedt (M).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 27
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Brittis Benzler m. fl. (V)
Förbättringar av kollektivtrafiken i Visby

KS 2010/72-53

Åke Svensson (S)
Konkurrensutsättning av IT/Tele

KS 2010/73-00

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Konkreta steg till en ökad lokaldemokrati

KS 2010/80-00

Yngve Andersson (KD)
”Bussiga kortet” även i Visby

KS 2010/84-53

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 28
Interpellationer; nya
•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till kommunalrådet Lars Thomsson (C)
ställa interpellation om gemensam bilpool vid Visborg. (KS 2010/74-53)

•

Hanna Westerén (S) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) ställa interpellation om att initiera projekt för att utveckla och
stärka stödfunktioner till våldsutsatta kvinnor och barn. (KS 2010/75-85)

•

Hanna Westerén (S) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) ställa interpellation om policy för praktikanter med svenska som
andraspråk. (KS 2010/76-02)

•

Andreas Persson (S) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) ställa interpellation om konsekvenserna av den snörika vintern.
(KS 2010/77-53)

•

Lars Jakobsson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) ställa interpellation om prao för elever i årskurs
8 och 9. (KS 2010/78-61)

Kommunfullmäktiges beslut
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

36

PROTOKOLL
2010-02-22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 29
Information
Till handlingarna lades:

Socialnämnden beslut 2009-12-09, § 105, om individrapportering – inte
verkställda beslut den 30 september 2009.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga till § 4
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 till § 4
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 till § 4
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
2010-02-22

Omröstning § 7

Ärende: Tillämpningsregler för Bussiga kortet
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Tommy Gardells yrkande

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Barbro Ronsten (C)
Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Curt Broberg (C)
Håkan Onsjö (M)
Rolf K Nilsson (M)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C
Åsa Larsson (C)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Arvid Mickelåker (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Lena Simonson (M)
Bror Lindahl (FP)
Sven Bosarfve (FP)
Yngve Andersson (KD)
Per-Anders Croon (M)
Sven Larsson (M)
Amy Öberg (M)
Lilian Edwards (M) ordförande

Följande röstade nej:
Sonia Landin (S)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Elisabeth Kalström (S)
Christer Engelhardt (S)
Mats Sundin (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Eleonore Hemström (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Bertil Eneqvist (S)
Andreas Persson (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Maria Björkman (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Per-Erik Andh (S)
Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Therese Mangard (V)

Bilaga § 22
INTERPELLATIONSSVAR
2010-02-22

Interpellation om att GotlandsHems hyresgäster skall vara folkbokförda på
Gotland
Ledamoten Stefaan De Maecker (MP) har i en interpellation till mig ställt följande frågor:
-

”Hur ställer Du dig till idén att ta bort kravet på att Gotlandshems hyresgäster skall
vara mantalsskrivna på Gotland?
Vilken princip anser Du skall gälla för att tilldela rätten att hyra en lägenhet från
Gotlandshem?”

Bakgrund:
Fakta som inhämtats från GotlandsHems ledning:
I samband med ”Projektet Furillen” där GotlandsHem skall bygga 12 st. lägenheter, har
frågor kommit upp från presumtiva hyresgäster, om kravet för boende på Furillen även
skall vara att man är mantalsskriven på Gotland.
Om man skulle frångå kravet på mantalsskrivning skulle det i så fall utgöra ett undantag
från den generella regel som gäller för boende i GotlandsHem.
AB GotlandsHems ledning lyfte därför frågan till styrelsen på decembermötet för
diskussion. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan och styrelsens presidium fick
uppdraget att föra frågan till årets första möte med ägaren som var den 8 februari.
Företaget har inte haft för avsikt att ta bort kravet generellt och alltså inte heller förändra
gällande princip.
Frågan om att hyra ut till personal som verkar på Furillen har också varit uppe i den
mediala debatten. Personalen som arbetar på Furillen kommer att få söka bostad på
samma premisser som övriga bostadssökande hos Gotlandshem.
Mantalsskrivning som begrepp försvann 1991 och ingår sedan dess i begreppet
folkbokförd, som innebär att man skall vara skriven på den adress man stadigvarande
bor.
Mitt svar:
1. Jag tycker inte att kravet på folkbokföring skall tas bort och är överens med
GotlandsHems ledning om detta.
2. Den princip som gäller idag. Man registrerar sig i GotlandsHems bostadskö och
därefter kan man lämna intresseanmälan till den bostad man är intresserad av. Längst
kötid avgör vem som får hyra bostaden.
Dessutom finns idag speciella ungdomslägenheter som kan sökas av dem mellan 18
25 år.
Likaså finns ca 80 lägenheter som är öronmärkta för personer över 65 år. Lägenheter
som är lätt tillgängliga, har tillgång till hiss alternativt finns i markplanet.

Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 23
INTERPELLATIONSSVAR
Interpellation ang en större kommunal satsning på kollektivtrafiken samt ny operatör

Ledamoten Pär Stenegärd har i en interpellation till mig riktat följande frågor:
”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 trafik på dessa?”
SVAR:

Kollektivtrafiken, som nu har nya gula bussar, är moderna med låginsteg, aircondition, alkolås,
säkerhetsbälten, dubbdäck mm. Landsbygdstrafikens bussar har så kallade Euro 5-motorer vilket
innebär den bästa tekniken som finns kommersiellt idag.
Utsläppen av s k ”green house gases” är väsentligt lägre än tidigare.
I stadstrafiken kommer nya bussar i maj 2010, med biogas som drivmedel, vilket innebär att
miljöpåverkan är minimerad så långt det är möjligt i dag.
Vad gäller resandestatistiken så ser vi en klar ökning från starten den 13 juni 2009, ökningen är 17 200
resande sen start, eller ca: 3% på helår. En förklaring till ökningen av betalande resenärer både i
landsbygds- och tätortstrafiken är en offensiv information, nya fina säkra bussar och höga priser på
bilbränslet. Resandet med bussiga kortet har minskat något både i tätort och landsbygd.
Ett ökat resande i kollektivtrafiken har medfört att ekonomin ser bra ut, +1 ,7 milj. 2009.
En utökning av turtätheten i vårat stomlinjenät för landsbygdstrafiken planeras.

I tätortstrafiken planeras utökningar bl a till Visby flygplats.
Ett klart trendbrott kan alltså noteras när det gäller antal resande och ekonomin i kollektivtrafiken
på Gotland.
Slutsatsen av detta är att det räcker inte som tidigare att bara skjuta till mera pengar till fler bussar,
lösningen är att erbjuda våra resenärer ett mervärde, nya säkra bussar och en god information om vad
kollektivtrafiken kan erbjuda.
Visby den 16 februari 2010

Kjell Skalberg (c)
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 24

INTERPELLATIONSSVAR
2010-02-22

Interpellation om nämnders och förvaltningars insatser utifrån
miljöprogrammet.
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt frågor om nämnders
och förvaltningars insatser utifrån miljöprogrammet.
Bakgrund:
Uppgifterna nedan bygger på årsredovisningar för 2009. Till årsredovisningen har dock
inte exakt samma frågor ställts som i interpellationen. Underlag från social- och
omsorgsförvaltningen saknas.
Miljöprogrammet överlämnades våren 2008 till nämnder och förvaltningar för införande
i verksamhetsstyrningen. Miljöprogrammet kom därigenom inte i fas med styrkorts
modellen med redan antagna styrkort för hela mandatperioden.
Miljöprogrammet anger att en miljöutredning som kartlägger möjligheterna till direkta
och indirekta miljöförbättringar, ska ligga till grund för miljöarbetet inom var och en av
kommunens verksamheter.
Fråga: ”Känner du till hur många verksamheter som gjort en sådan 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.”
Svar: Uppdraget bör inte tolkas som att varje enskild skola eller vårdinrättning behöver
göra en egen utredning eller miljöplan, utan att verksamheten ska ha ett miljöarbete som
grundas på kunskaper om verksamhetens viktigaste miljöaspekter. Vid kontakt med olika
verksamheter inom kommunen anser de flesta att de redan har en god uppfattning om
vilka miljöaspekter de behöver ha koll på.
Det finns förvaltningsvisa utdrag ur miljöprogrammet som ett stöd för förvaltningarna att
se vilka uppdrag i miljöprogrammet som rör just deras verksamheter.
Fråga: ”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 internbudet.”
Svar: I årsredovisningen för 2009 redovisar nästan alla förvaltningar sina mest
betydande miljöaspekter. För de flesta förvaltningar upplevs dessa som ganska
självklara. Beslutsunderlag för olika insatser under året utgör i sig miljöutredningar.
Djupare miljöutredningar behövs när det är aktuellt att ta ställning till investeringar eller
organisationsförändringar
Fråga: ”Hur många nämnder har behandlat sin förvaltnings miljöutredning på ett
sammanträde, till exempel som en del av arbetet med verksamhetsplan eller
internbudget? ”
Svar: Miljöredovisningarna är behandlade av nämnderna

Fråga: ”Har alla förvaltningar/nämnder genomfört dessa uppgifter? Vilka är de
vanligaste fokusområden som man valt att arbeta med?”
Svar: Uppdraget fanns i budgetanvisningarna till 2009, men redovisades olika tydligt för
olika nämnder. T ex har hälso- och sjukvårdsförvaltningen i sitt styrkort för 2009, i
samhällperspektivet, angett som framgångsfaktor att Riskanalys och åtgärdsplan skall
finnas för sjukvårdens specifika miljöområden”. Styrtalet är minskade inköp av
läkemedel som har stor miljöpåverkan där alternativ finns.
Miljöfrågorna är dock helt osynliga i de flesta nämnders styrkort. Trots det har
förvaltningarna identifierade fokusområden.
Fokusområdena varierar mycket, beroende på verksamhetsinriktning, både mellan och
inom förvaltningarna. De större förvaltningarna anger upphandlingar, inköp och trans
porter som sina prioriterade områden, medan ”kontoren” anger sin direkta påverkan som
liten och istället anger verksamhetens möjlighet till styrning eller tillsyn som de
viktigaste områdena. Utbildningsförvaltningarna och kultur- och fritidsförvaltningen
anger kunskapsspridning som sin viktigaste roll.
Några exempel på redovisade miljöaspekter:
Räddningstjänsten anger släckvatten och släckmetoder som deras sannolikt viktigaste
miljöaspekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anger avfall, kemikalier och läkemedel samt
energianvändning och transporter.
Kultur- och fritidsförvaltningen anger mötet och dialogen med unga som kan komma att
resultera i att dessa unga växer upp med ett något högre miljötänkande. Kunskaps
spridning sker genom litteratur, föreläsningar, utställningar, möjlighet till möten och
diskussioner.
För tekniska förvaltningens fastighetsavdelning är konverteringsuppdraget avseende olja
samt el och våra kontinuerliga driftoptimeringsinsatser/-åtgärder tillsammans med utbyte
av gamla ventilationsanläggningar de viktigaste områdena.
Serviceförvaltningen nämner dialogerna med beställarna som det viktigaste redskapet för
förvaltningens miljöarbete och anger vidare miljökrav i upphandlingar, omhänder
tagandet av kemtekniska produkter, samordnat fordonsutnyttjandet, effektivare
transporter, minskat svinn och utbyte av energikrävande maskiner
Fråga: ”Hur stor andel av de anställda har erbjudits en grundkurs i miljökunskap?
Svar: Det s.k. Miljökörkortet är en web-baserad miljöutbildning som sedan 2006 finns
tillgänglig på kommunens hemsida för alla kommunanställda som har tillgång till
datorer. Alla kommunanställda får inbjudan till kommunens årliga ekodag.
Ekostrategerna finns tillgängliga för kortare informations- och utbildningsinsatser för
personalgrupper som efterfrågar det. Några kommunanställda har utnyttjat möjligheten
att läsa en kortkurs i hållbar utveckling på Högskolan på Gotland.
Fråga: ”Hur många har gått utbildningen?”
Svar: De senaste årens ekodagar har lockat ca 500 kommunanställda per år på arbetstid
och därutöver ett antal som deltagit på kvällstid. Den web-baserade miljöutbildningen
har bara använts i ringa grad. Förvaltningarna har för 2009 inte fått någon specifik fråga
om miljöutbildningar, varför redovisningarna av dessa är knapphändig. Barn- och
utbildningsförvaltningen anger att nästan all personal har någon form av miljöutbildning,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lyfter fram det seminarium om läkemedel i miljön

som genomfördes under 2009, medan t ex kultur- och fritidsförvaltningen anger att
behovet av miljöutbildning för personalen inte kunnats tillgodoses under 2009.
Fråga: ”Finns det planer i alla förvaltningar för hur och när utbildningen ska genom
föras, för de anställda som ännu inte erbjudits någon grundkurs i miljökunskap? ”
Svar: Några förvaltningar anger personalutbildning som ett område de inte hunnit med
under året aningen p.g.a. personalbrist, tidsbrist eller kostnadsskäl.
Fastighetsavdelningen vill genomföra en energisparkampanj med information som ger
ökat brukarengagemang hos kommunanställda och andra brukare av kommunens lokaler.
Fråga: ”I vilken omfattning har utbildningar genomförts för så kallade nyckelpersoner?”
Svar: Inga kommuninterna politikerutbildningar i miljöfrågor har genomförts under
2009. I koncernledningsgruppen har miljöfrågorna inte varit på dagordningen sedan det
nya miljö- programmet antagits och överlämnats till förvaltningar och nämnder för
inarbetande i deras verksamheter. De interna chefsutbildningar som sker i kommunen har
sedan några år inslag om ekokommunen. Miljö- och hälsoskyddskontoret anger att
samtliga utbildningar, som genomförs i förvaltningen, sker med beaktande av de
regionala och lokala miljömålen.

Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 25

INTERPELLATIONSSVAR
2010-02-22

Interpellation om bristen på läkare inom primärvården
I en interpellation till mig påtalar Hans-Erik Svensson (S) hur viktig primärvården är för
gotlänningarnas hälsa och hur viktigt det är att det finns personal som ger en bra vård.
Jag instämmer helt i detta.
Ansträngningar för att komma till rätta med läkarbemanningen på våra vårdcentraler har
varit stora genom åren. Bifogar en förteckning över vilka rekryteringsinsatser som gjorts
och jämfört med andra landsbygdskommuner så har vi en bra tillgång på primärvårds
läkare. Slite har haft en ganska god tillgång på läkare men nu är det flera vakanser.
Primärvården har också anställt fler ST-läkare under 2009 och det är en framgångsfaktor
för framtida rekrytering.
I och med beslutet att dra ner på antalet hyrläkare så har antalet minskat, men
gotlänningarna har haft tillgång till läkare i primärvården.
Jag kommer även fortsättningsvis att agera så att stora ansträngningar kommer att göras
för att de vakanta läkarplatserna på våra vårdcentraler kommer att bemannas med
ordinarie läkare. Ett sätt att underlätta är att vi nu tillåter läkare med annan specialitet att
jobba på våra vårdcentraler.

Per-Olof Jacobsson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Rekryteringsinsatser tom 2009 Distriktsläkare i Primärvården

Marknadsföringskampanj
♦ Ambassadör besöker gymnasiernas naturvetenskapliga program, (sista höstterminen)
♦ Ambassadör vid gymnasieskolans Studie o yrkesmässa
♦ Klinikledningarna ansvarar för deras medarbetare vid besök på mässor mm
representerar förvaltningen och i möjligaste mån tar med och sprider material
♦ Reportage i te x Läkartidningen, Dagens Medicin och Gotlandsguiden
♦ Radioreklam Mix Megapol i Stockholmsområdet

♦
♦
♦

AT-läkare
Vid AT-uttagningarna ha fokus på Primärvård
Information ang arbete inom Primärvården på Gotland vid uppstarten av ATutbildningen
Diskussion om möjlighet att AT-tiden med 1 vecka i Primärvård. Gå bredvid en
erfaren distriktsläkare.
Avslutningssamtal efter fullföljt ”block”
Utvärdera
Erbjuda ST-tjänst på vårdcentral i god tid innan AT-tiden är slut

♦
♦
♦
♦

ST-läkare
Rekrytering under pågående AT-tid.
Följa upp och intervjua de som är ST-läkare idag
Utvärdera
Balanserar ST-intag med kommande pensionsavgångar (görs separat)

♦
♦
♦

Specialister
♦ Erbjuda komplettering till dubbelspecialist.
♦ Planerad auskultation, distriktsläkare till Visby lasarett och specialistläkare till
Primärvården
Annonsering
♦ Hemsidan
♦ Avtal
♦ Gotlandsguiden
Internt
♦ Fortsätta utvecklingen av hemsidorna.
♦ Engelsk version
♦ Samtliga lediga tjänster och längre vikariat finns på ”vår” hemsida
Träff med nyinflyttade
♦ Olika tema 2 ggr/år
Utlandsrekrytering
♦ Aktiviteter i Polen
♦ Arbete pågår med att hitta ingångar till isländska läkare

Bilaga § 27

Motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun om förbättringar av
kollektivtrafiken i Visby.
Visby växer och förändas, nya lokaliseringar skapar nya resemönster, samtidigt som behovet
av att minska bilismen växer. Det är därför lämpligt att regelbundet se över kollektivtrafiken
för att anpassa den till förändringar och göra den bättre, mer tillgänglig och mer attraktiv.
Erfarenheter från andra städer har visat att resenärerna vill ha en kollektivtrafik med så ”rak”,
snabb sträckning som möjligt, då ökar möjligheterna att fler väljer bussen istället för bilen. I
Visby har man valt att göra tvärtom, när nya områden ska försörjas, lägger man ut en slinga
till istället, så att restiden ytterligare förlängs. Det senaste exemplet är trafiken söderut på linje
1, där redan tidigare många resenärer ansåg att svängen ner på Signalgatan med varje tur var
ganska onödig, och att en del turer kunde gått en snabbare väg. Nu har man lagt till ytterligare
en vända, vissa turer går förutom ner på Signalgatan, också ut till Wisborg. Vilket leder till att
vägen till eller från Gråbo blir allt längre. Är det verkligen nödvändigt, och är det den bästa
lösningen?
Vi anser att man snarast bör se över sträckningen och tidtabellen för linje 1. Behöver alla turer
som går till Wisborg också svänga ner på Signalgatan? Kan någon tur inför skolstarten på
morgonen gå direkt till Wisborg? Kan man alternera så att de flesta bussturer bara passerar
antigen Wisborg eller ner Signalgatan? Kan man ha några snabbturer som till/från Gråbo inte
går vare sej via Wisborg eller ner Signalgatan? Kan anpassningen till landsortsbussarnas
ankomst och avgångstider bli bättre, så att resenärer från landet smidigt kan nå Wisborg eller
Gråbo vare sej man börjar jobba 07.00, 08.00 eller 09.00, och att man sedan kan nå
busstationen igen i anslutning till eftermiddags och kvällsturer till landsbygden.
Resonemanget om stadstrafikens linje 1, är kanske väl konkret för att vara en motion, men vi
anser att något måste göras snarast i väntan på att en total översyn av strukturen för
kollektivtrafiken i Visby kan göras i syfte att få, fler kortare, rakare linjer. Målsättningen
borde vara att såväl nya arbetsområden som Wisborg, bostadsområden, färjeterminalen och
friluftsområden som Rävhagen med ridskola, ishall och fotbollsplaner året runt skall ha god
tillgänglighet med kollektivtrafiken.
En förändring till det bättre av kollektivtrafiken i kombination med parkeringsavgifter skulle
säkert kunna bidra positivt till en minskning av biltrafiken i Visby.
Vi föreslår att:
-

En översyn snarast görs av sträckning och tidtabell för stadstrafikens linje 1.
Att en total översyn av stadstrafiken i Visby påbörjas snarast.

Vänsterpartiet Gotland 2010 02 22
Jenny Jarve
Bodil Rosengren
Roland Norbäck
Anders R. Johansson

Brittis Benzler
Carina Lindberg
Therese Mangard
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-02-22

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion gällande konkurrensutsättning av IT/Tele
En konkurrenssituation kan många gånger ge möjlighet till såväl ett bättre pris som högre
kvalitet även om det inte alltid är självklart. Därför gäller det att noga pröva de delar och de
sammanhang där en konkurrenssituation kan skapa positiva fördelar för en verksamhet. Inom
Gotlands kommun har så skett på ett otal områden och där det även finns exempel där det kan
ifrågasättas då det riskerar såväl långsiktighet som kvalitet. Men att pröva nya områden och
verksamheter inom kommunen är viktigt och bör ske förutsättningslöst. Det är i dagsläget
egentligen förvånande att det område som IT/Tele täcker inte i högre utsträckning har prövats
för konkurrens och andra aktörer.
För att pröva detta område krävs det en genomgång av ett upphandlingsförfarande och vilka
delar detta skulle innehålla. Därefter vidtar en ev. upphandling av hela eller delar av området.

Jag yrkar därför
Att pröva om det är möjligt med en upphandling av hela eller delar av IT/Tele utifrån
verksamheternas och kundernas behov.
Att där det är möjligt upphandla föreslaget område.

Åke Svensson (s)

MOTION
Stefaan De Maecker m.fl.
2010-02-22
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TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KONKRETA STEG TILL EN ÖKAD LOKALDEMOKRATI
Invånarna på Gotland ger kommunen låga betyg när det gäller demokrati och inflytande. Det har på
senare tid hållits ett antal bra genomförda breda dialoger som till exempel kring kommunens
matorganisation. I andra viktiga frågor så som i frågan om vem som ska ansvara för färjetrafiken
mellan Gotland och fastlandet verkar gotlänningarna dock inte kunna komma till tals. Tyvärr finns det
fortfarande allt för många exempel där gotlänningarna inte får en chans att direkt påverka besluten
eller ens göra sina röster hörda.
Sedan länge har kommunen kunnat fakturera tusentals gotlänningar för till exempel vatten och
avlopp. År 2010 borde det med tillgänglig teknik vara möjligt att även hämta in synpunkter från
invånarna på ett enkelt och icke-administrativt sätt. Via internet borde man kunna göra det möjligt för
breda rådslag med medborgarna. För dem som inte lätt har tillgång till internet eller inte behärskar
mediet kan biblioteken fungera som medborgarportal där man kan få hjälp att ändå delta i liknande
rådslag.
En annan viktig förbättringspotential finns i hur tillgängliga och attraktiva våra
kommunfullmäktigemötena är. Idag erbjuder dessa möten knappt ett sprudlande politiskt forum där
många invånare får insyn i beslutsmaskineriet. Ett stort ansvar åvilar givetvis oss politiker själva, men
ett antal ändringar skulle väsentligt kunna bidra till att öka vitaliteten i mötena.
För det första bör det vara tillåtet att applådera när ledamöterna så känner. Vidare bör det undvikas
att betunga mötena med långa, ibland timlånga, tjänstemannadragningar i mötets inledning. Dessa
kan istället för de politiker och den delen av allmänheten som anser sig behöva få bättre
bakgrundskunskap för att hänga med i debatten förläggas före mötets början. Interpellationsdebatter
som ofta utmärker sig genom att fler politiker deltar i samtalen och som ofta anknyter till mer
dagsaktuella händelser borde värderas upp i dagordningen istället för att, som nu, avhandlas på slutet
när klockan har hunnit bli sen och det gapar tomt i läktarna.
Genom att använda enkla automatiserade system kunde man skynda på långdragna processer i
fullmäktige samt göra det mer åskådarvänligt. Så skulle till exempel utrustning för rösträkning snabba
på voteringar och en projekterad lista med anmälda talare på en vägg i samlingslokalen ge en bild av
vem som talar och är på tur att tala. Mötena borde filmas in och läggas ut på kommunens hemsida.
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige
att återupprätta den så kallade demokratigruppen som bland annat ska se över och utvärdera rutiner
för kommunfullmäktigemötena, se över möjligheterna att enkelt kunna genomföra stora rådslag bland
invånarna inför viktiga beslut samt lämna förslag på andra åtgärder i syfte att fördjupa den lokala
demokratin
Visby den 22 februari 2010

Stefaan De Maecker (mp)

Viveca Bornold (mp)

Matias Lundström (mp)

Harriet Lihnell (mp)
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Motion

Kristdemokraterna Gotland

Till Kommunfullmäktige Gotlands Kommun
Användningen av ”Bussiga Kortet” i Visby
Vi talar ju ofta om att utveckla kollektivtrafiken och uppmuntra till ökad användning
av densamma främst av miljöskäl och för bättre samhällsekonomi. Då borde det vara
angeläget att arbeta för att bussåkande blir ett självklart alternativ för barn och ungdomar.
Bussiga kortet är en bra möjlighet som snart bara finns på
landsbygdstrafiken.
För att ge möjlighet för de barn och ungdomar som behöver åka buss inom Visby
för att t ex ta sig tryggt och säkert till och från skolan bör ha möjlighet att köpa till
ett "stadstrafikkort" som gäller samtidigt med bussiga kortet.
Därför anser jag fullmäktige skall uppdra åt Tekniska nämnden :
att vidta åtgärder för att hitta en lösning så den som vill har
möjlighet att för en billig penning köpa till så att Bussiga kortet även
gäller på stadstrafiken
att motionen hanteras skyndsamt med inriktningen att det skall
vara klart senast till terminsstarten hösten 2010

Visby den 22 februari 2010

________________________
Yngve Andersson

