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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ändring av taxor för resor i all kollektivtrafik

3.

Herrviks hamn; begäran om tilläggsanslag för reparation av yttre pirar

4.

Policy för säkerhets- och trygghetsarbete

5.

Personalpolicy – Ledare och medarbetare

6.

Restidsersättning för vigselförrättare

7.

Initiativ till samarbete för minskat närsaltläckage. Motion av Stefaan De
Maecker (MP)

8.

Stängning av Åhlénsgaraget nattetid. Motion av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)

9.

Omvandling av alger till biogas. Motion av Stefaan De Maecker m.fl. (MP)

10.

Naprapater inom hälso- och sjukvården.
Motion av Matias Lundström m.fl. (MP)

11.

Barnkonsekvensanalyser vid varje politiskt beslut. Medborgarförslag

12.

Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning

13.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

14.

Medborgarförslag; ej beslutade t.o.m. 2010-03-15

15.

Medborgarförslag; nyinkomna

16.

Valärenden:
Fyllnadsval av:
•

En ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2010-12-31
(efter Christopher Stålhandske, M, som avsagt sig uppdraget)

17.

Hanna Westeréns (S) interpellation till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) om att initiera projekt för att utveckla och stärka stödfunktioner
till våldsutsatta kvinnor och barn

18.

Andreas Perssons (S) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om konsekvenserna av den snörika vintern

19.

Brittis Benzlers (V) interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson (C) om
gemensam bilpool vid Visborg

20.

Lars Jakobssons (C) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) om prao för elever i årskurs 8 och 9

21.

Hanna Westeréns (S) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om policy för praktikanter med svenska som andraspråk

22.

Eventuella frågor

23.

Eventuellt nya motioner och interpellationer

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 Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 20 mars 2010
Lilian Edwards
Ordförande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 2

2010-03-29

Ändring av taxor för resor i all kollektivtrafik;
ändring
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 47

•

Ledningskontoret 2010-02-08

•

Tekniska nämnden 2009-12-16, § 280

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 47
Au § 47

Ändring av Taxor för resor i all kollektivtrafik
KS2009/528-53
- Tekniska nämnden 2009-12-16, § 280
- Ledningskontoret 2010-02-08

Tekniska nämnden har föreslagit att avgifterna i ”Taxor för all kollektivtrafik
(inkl. färdtjänst och sjukresor)” ändras på följande sätt:
Färdtjänst: (Enligt färdtjänstbestämmelserna) är idag ”egenavgiften för resor mellan
kl 05 och kl 23 lika med kollektivtrafikens enkelbiljett för vuxna plus 15 kronor”. Mellan
kl 23 och kl 05 utgör tillägget 20 kr. Förslaget är nu att avgiften höjs mellan 8 och 14 kr.
Den lägsta avgiften blir då 40 kr (dagtid) och 50 kr (natt) för en resa om högst 4 km;
d.v.s. en höjning från 31 respektive 37 kr. Den högsta avgiften 95 kr (dag) och 105 kr
(natt) gäller för resor över 5 mil och innebär en höjning från 85 respektive 91 kr.
Sjukresor: Egenavgiften vid sjukresor höjs med mellan 22 och 30 kr. Sjukresa som
företas med kollektivtrafiken föreslås vara avgiftsfri.
Taxan är idag uppdelad i 15 avståndsintervall (egentligen ett belopp för tätort och
14 avståndsintervall från 0-4 km till över 51 km). Taxan föreslås bestå enbart av fyra
avståndsintervall: och egenavgiften för dessa vara: 80 kr om resan är 0-7 km, 85 kr 815 km, 100 kr 16-27 km och 115 kr för en resa på 28 km och mer.

Ledningskontoret har föreslagit att förslaget ska tillstyrkas. Arbetsutskottet har
tillstyrkt förslaget.
Anm: Tekniska nämndens förslag kräver att ändring av färdtjänstbestämmelserna och
sjukresebestämmelserna.

Yrkande:
o

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V), att
kommunstyrelsen skulle avstyrka förslaget med undantag för förslaget om
avgiftsfria sjukresor i kollektivtrafiken.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Åke Svenssons yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ
för Åke Svenssons 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), Anna Wickström (S), Eric Martell (S), Lilian Virgin (S), Hanna
Westerén (S), Bo Björkman (S) och Brittis Benzler (V). Kommunstyrelsen hade således
bifallit arbetsutskottets förslag.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 47 forts
Au § 47

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av Taxa för all kollektivtrafik bifalls.

•

Till kommunstyrelsen delegeras att vidta de erforderliga ändringarna av
Färdtjänstbestämmelser och Sjukresebestämmelser.

2010-02-08

1(1)
KS 2009/528

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunstyrelsen

Ny taxa för färdtjänst och sjukresor
Tekniska nämnden förslår 2009-12-16 § 280 ändrad taxa för färdtjänst och
sjukresor. För verksamheterna färdtjänst och sjukresor redovisas underskott
för 2009 med cirka 500 tkr respektive 1 400 tkr. Förslaget till ändrad taxa
beräknas ge intäktsökningar och kostnadsminskningar med motsvarande
belopp. Förslaget innebär också att sjukresor kan ske avgiftsfritt med
kollektivtrafiken.
Ledningskontoret anser att det är bra att taxorna justeras och att möjlighet ges
att åka avgiftsfritt med den ordinarie kollektivtrafiken. Detta gör att de
ekonomiska underskotten i verksamheterna kan minskas. Frågan är dock alltid
hur stor den avgiftsfinansierade delen ska vara. (Finansieringsgraden är cirka
19 procent för färdtjänsten och cirka 17 procent för sjukresor - Ej med till
ksau.) Avgiftshöjningarna för färdtjänstresor är tämligen små, cirka 12%.
Avgiftshöjningarna för sjukresor är däremot större, cirka 30%.
Förslaget bygger på ett antagande där kostnaderna minskar då ett visst antal
personer låter bli att utnyttja färdtjänst och sjukresor för att avgiften höjs.
Kontoret anser att detta antagande kan ifrågasättas då personerna ifråga i regel
har anledning att åka till vårdinrättning och inte kommer att avstå för att
egenavgiften för färdtjänst höjs med i genomsnitt 11 kronor.
Förslaget att utnyttja kollektivtrafiken för sjukresor är bra både med hänsyn
till ekonomi och miljö. För att få brukarna att utnyttja denna möjlighet och
avstå från egna bilresor bör systemet med avgiftsfria resor vara enkelt.
Ledningskontoret anser att det finns vissa brister i beräkningsunderlaget men
att förslaget i övrigt är bra och bör tillstyrkas.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för färdtjänst och sjukresor att
gälla från och med 2010-03-01 tillstyrks.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-12-16

TN § 280 Ny taxa för färdtjänst/sjukresor
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till taxor och
egenavgifter för att täcka ökade kostnader och budgetunderskott i
färdtjänst och sjukresor.
Underskottet för färdtjänsten beräknas till ca 500 000 kronor. Framtaget
förslag beräknas ge motsvarande besparing/intäktsökning på 500 000
kronor.
Underskottet för sjukresor beräknas till ca 1 400 000 kronor.
Besparingsförslaget beräknas ge en besparing/intäktsökning på ca
1 380 000 kronor.
I besparingsförslaget för sjukresor föreslås att avgiftsfria sjukresor införs i
kollektivtrafikens linjetrafik. Regelverk och rutiner för dessa resor tas fram
tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Förslag till nya egenavgifter har upprättats.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Redovisade förslag till taxeförändringar och egenavgifter för
färdtjänst och sjukresor godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

•

I samband med införandet av nya taxor och egenavgifter skall
sjukresorna vara avgiftsfria i kollektivtrafikens linjetrafik.

•

Förändringarna föreslås gälla från 2010-03-01.

•

Beslutet redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden.

_____
Tommy Gardell yrkade med instämmande av Matias Lundström på
tillstyrkan för förslaget om avgiftsfria sjukresor i kollektivtrafiken men att
ingen höjning av taxan för sjukresor och färdtjänst skall ske.
Ordföranden tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Efter att proposition ställts på förslagen fann ordföranden majoritet för
arbetsutskottets förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-12-16

TN § 280 forts

Votering begärdes och omröstning genomfördes.
Ja-röster: Jan Lindell, Eva Gahnström, Bengt Wickman, Sven Larsson,
Peter Wigren samt ordföranden Kjell Skalberg.
Nej-röster: Tommy Gardell, Elisabeth Kalström, Anette Medbom, Roland
Norbäck och Matias Lundström
Med 6-5 hade nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkare

~

~GOTLANDS
MKOMMUN

2009-12-08

Tekniska förvaltningen
Tekniska nämnden

Förslag till förändrade taxor och egenavgifter i rårdtjänst- och sjukresor
Tekniska förvaltningen har :fa.tt i uppdrag att ta fram förslag till taxor och egenavgifter
för att täcka ökade kostnader i färd~änst och sjukresor.
För att täcka budgetunderskottet för färdtjänstresoma och för sjukresorna har förvaltningen
tagit fram följande förslag.
Beträffande underskottet för färdtjänsten som beräknas till ca. 500 000 kr redovisas ett förslag
enligt bilaga 1 som beräknas ge motsvarande besparingIintäktsökning på 500 000 kr.
Beträffande underskottet för sjukresor beräknas till ca. 1 400000 kr. redovisas ett förslag
enligt bilaga 2 som beräknas ge en besparingIintäktsökning på ca 1.380000 kr.
I besparingsförslaget för sjukresor föreslås att avgiftsfria sjukresor införs i kollektivtrafikens
linjetrafik. Regelverk och rutiner för dessa resor tas fram tillsammans med hälso och
sjukvårdsförvaltningen.
.
Förslag till nya egenavgifter bifogas.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
att anta föreslagna egenavgifter i färdtjänsten.
att anta föreslagna egenavgifter för sjukresor
att avgiftsfria sjukresor införs i kollektivtrafikens linjetrafik:
att ovanstående gäller från 2010-03-01.

~ka förvaltningen

\j~J

~M~
AVd~~~ef

Bertil Klintbom
Teknisk direktör

521 81 VISBY

Be""ksodr.",

Tetero-l"

Brernergränd l

0<198-269000 (vax310
0<198- 6 99 55 (telefax)

,sby

j!'\~mel/e--
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se/tf
:I tningef1l;;~
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Bilaga 1.

Förslag till egenavgift för fårdtjänstresor gällande från 2010-03-01

Förslag. Egenavgiften höjs med mellan 8 - 14 kr per kmjntervall. (Genomsnitt 11 kr)
Förslaget beräknas ge en besparing/ökade intäkter på ca. 535000 kr enligt följande:
1 000 färre fårdtjänstresor beroende på höjda egenavgifter vilket beräknas ge
en besparing på ca. 160000 kr.
Höjda egenavgifter med i snitt 11 kr gånger 34000 fårdtjänstresor beräknas ge ökade
intäkter med ca. 375 0000 kr.

FÖrShlQtill ny taXa

Nuvarande taxa

Avstånd Dagtid
Natt
km.
mellan kl. mellan kl.
05 - 23

23 - 05

Nate:> . ,
pagtid
mellarikl:•.• m~llankl.
05.~23

23::05"
.'.

0-4
5-7
8-11

31 kr
33 kr
37 kr

40 kr
45 kr
45 kr

37 kr·
39 la
43 kr

~50kr
c

55 kr
55 kr

:

.

-

"

12-15
16-19
20-23

41 kr
48 kr
53 kr

SO kr

47 kr
54 kr·
59 la

..

60 kr
65 kr . .

-

.'

.

60 kr
'" .~70_kr
..
']5kr

. . . . . . <..:
~

25-27
28-31
32-35

57 kr
62 kr
66 kr

63 kr·····
68 kr
72 kr:

..

.

70lå
..
'75 kr
.80& ....

·'8Ö~kI
.·85.kr
:90kr

:

..

.

-- ..
-'

36-39
40-43
44-47

71 kr
76 kr
80 kr

77 kr'
82 kr·
86 kr

'

.

··'gOkr
..
.. 85:kr

85 kr
85 kr

91 kr.'.
91 kr

'

:.

·.~Ö-kr
.. ; .

·.::-:·9.5:ki

. 9Ökr • , . ... 100: kr
...... -....
..

--o

48-51
Över 51

.

-.

95.kr :
95 kr':

11

.
•

·:105kr
105. kr

Bilaga 2.

Förslag till egenavgifter för sjukresor gällande från 2010-03-01
Förslag.

Egenavgiften höjs med mellan 22 - 30 kr per krn.intervall. (Genomsnitt ca 25 kr)
Antalet lan. intervaller föreslås miskas till 4 från nuvarande 15.
I förslaget föreslås att avgiftsfria sjukresor införs i kollektivtrafikens linjetrafik.
Förslaget beräknas ge en besparing/ökade intäkter på ca. 1 380 000 kr enligt
följande beräkningar:
l 500 sjukresor beräknas överflyttas från dagen sjukresor med taxibil till sjukresor med
linjetrafikens bussar vilket ger en besparing på ca. 400 000 kr.
1 000 färre sjukresor beroende på höjda egenavgifter vilket beräknas ge
en besparing på ca. 265 000 kr.
Höjda egenavgifter med i snitt 25 kr gånger 28 500 sjukresor beräknas ge ökade intäkter
med ca 715 0000 kr.

Nuvarande
Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35
36-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51

taxa
58 kr
58 kr
58 kr
60 kr
64 kr
71 kr
76 kr
80 kr
85 kr
89 kr
89 kr
89 kr
89 kr
89 kr
89 kr

FörSlag, till ny taxa
0-7 km
80 kr
8~15km ....

·'8Skr

16-27 km'
28

100 kr
115 kr
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 3

2010-03-29

Herrviks hamn; begäran om tilläggsanslag för
reparation av yttre pirar
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 39

•

Ledningskontoret 2010-02-01

•

Tekniska nämnden 2009-12-16, § 271

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 39
Au § 39

Reparation av Herrviks hamn; begäran om tilläggsanslag m.m.
KS2009/530-04
- Tekniska nämnden 2009-12-16, § 271
- Ledningskontoret 2010-02-01

Tekniska nämnden har begärt 6 mnkr i tilläggsanslag för att reparera Herrviks
hamn. Samtidigt begärs finansiellt igångsättningstillstånd för åtgärderna som,
enligt nämnden, måste inledas omgående för att iordningställande av funktion och
byggnadsverk inte ska omintetgöras. Möjligheter till medfinansiering har resultatlöst undersökts.
Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska avslås och tekniska
nämnden omdisponera egna investeringsmedel. Om det inte är fråga om ett
prioriterat investeringsprojekt bör hamnens framtid utredas och anslagsfrågan
följa ordinarie budgetprocess. Arbetsutskottet har tillstyrkt tekniska nämndens
begäran.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas 6 mnkr i tilläggsanslag för reparation av Herrviks
hamns yttre pirar. Medel anvisas ur Gotlands kommun eget kapital.

2010-02-01

1(1)
KS 2009/530

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag samt finansiellt
igångsättningstillstånd för reparation av Herrviks hamn
Tekniska nämnden begär 2009-12-16 § 271 tilläggsanslag med 6 mkr samt
finansiellt igångsättningstillstånd för reparation av Herrviks hamn. Herrviks
hamn är enligt tekniska förvaltningen i mycket dåligt skick och de anser att
reparationerna bör inledas snarast. Reparationerna avser pirarna och omfattar
bland annat omgjutning av betongkassuner under vattenytan.
Ledningskontoret anser att en investering med påföljande kostnadsökning kan
vara motiverad om Herrviks hamn är en prioriterad hamn. En investering
medför ökade kapitalkostnader vilka förmodligen inte kan finansieras av det
fåtal yrkesfiskare samt övriga verksamheter som finns stationerade i hamnen,
detta innebär att kommunens kostnader ökar. I bokslutet för 2008 gjordes en
nedskrivning av hamnen med 2 mkr. Avsikten var att minska det bokförda
värdet för att underlätta en försäljning av hamnen.
Om hamnen är prioriterad och investering bör utföras 2010 får nämnden
omdisponera inom befintlig investeringsbudget för hamnverksamhet. Om
hamnen däremot inte är en prioriterad hamn bör frågan om hamnens framtid
utredas och eventuella medel äskas inom den ordinarie budgetprocessen för
2011. Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens begäran om
tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd avslås.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag samt finansiellt
igångsättningstillstånd för reparation av Herrviks hamn avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-12-16

TN § 271 Herrviks hamn
Tekniska förvaltningen, har under flera år arbetat och undersökt pirarna i
Herrvik för att konstatera konditionen både under och över vattenytan.
Orsaken till detta är att det pågår ett successivt sönderfall av pirarna, vilket
kan bedömas visuellt vid besök och inspektioner.
Pirarna är det yttre vågskyddet för hamnen och har en mycket stor
betydelse för hamnen och dess fortlevnad i form av en säker och skyddad
hamn för väder och vind.
Sönderfallet av pirarna har eskalerat mycket kraftigt under de senaste åren
och har nu kommit till en punkt, att skall de räddas och fylla sin funktion
även i framtiden så är en renovering och ett återställande av pirarna
absolut tvunget och arbetena måste startas så fort som möjligt.
Hamnavdelningens senaste besiktning gjordes så sent som i slutet av
oktober och då konstaterades att ytterligare stora partier av pirarna har gått
i havet efter en storm dagarna före.
Hamnavdelningen har gjort en kostnadsbedömning på att undergjuta
befintliga betongkassuner samt att återställa urspolat material i pirarna.
Vidare skall all stensättning som gått förlorat så här långt återställas.
Projektkostnaden är bedömd till 6 000000 kronor.
Hamnavdelningen har undersökt möjligheterna att få bidrag både från
Länsstyrelsen kulturmiljöteamet och EU-medel från ”Fiskerifonden”.
Ansökan är inlämnad till ”Fiskerifonden”, men tyvärr utan framgång så
här långt. Detta bland annat beroende på att Fiskeriverket ej erhållit
tillräckliga resurser för programmets genomförande, enligt länsstyrelsens,
länsfiskekonsulent.
Skulle bidrag beviljas under projekttiden skall alla möjligheter till att
nyttja dessa tas. Arbetena måste inledas så fort som möjligt för att det inte
skall bli ”omöjligt” att återställa funktion och byggnadsverk.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen begärs 6 000 000 kronor i tilläggsanslag, samt
finansiellt igångsättningstillstånd, för att så fort som möjligt inleda en
reparation av Herrviks hamns yttre pirar.

_____
Protokollsutdrag:
TF hamnavd
Kommunstyrelsen + hand

Justerare

Utdragsbestyrkare

1(2)
Datum 2009-12-15
Tekniska förvaltningen
Hamnavdelningen

Tekinska nämnden
Gotlands Kommun

Herrviks hamn - yttre pirarnas sönderfall och demolering
Bakgrund
Tekniska Förvaltningen, Hamnavdelningen har under flera år arbetat och
undersökt pirarna i Herrvik för att konstatera konditionen både under och över
vattenytan. Orsaken till detta är att det pågår ett successivt sönderfall av
pirarna, vilket kan bedömas visuellt vid besök och inspektioner.
Pirarna är det yttre vågskyddet för hamnen och har en mycket stor betydelse
för hamnen och dess fortlevnad i form av en säker och skyddad hamn för
väder och vind.
Under de gångna åren har dykarbesiktning gjorts och hamnavdelningen har en
bra dokumentation på konstruktionen och tillståndet. Pirarnas konstruktion
ovan vatten linjen består till största delen av stensättningar i granit och
byggnadsåren sträcker sig så långt tillbaka som slutet av 1920-talet och har
fyllt sin funktion fram till och med de senaste åren.
Sönderfallet av pirarna har eskalerat mycket kraftigt under de senaste åren och
har nu kommit till en punkt, att skall de räddas och fylla sin funktion även i
framtiden så är en renovering och ett återställande av pirarna absolut tvunget
och arbetena måste startas så fort som möjligt. Hamnavdelningens senaste
besiktning gjordes så sent som i slutet av oktober och då konstaterades att
ytterligare stora partier av pirarna har gått i havet efter en storm dagarna före.

Möjliga bidrag
Hamnavdelningen har undersökt möjligheterna att få bidrag både från
Länsstyrelsen kulturmiljöteamet och EU-medel från ”Fiskerifonden”. Ansökan
är inlämnad till ”Fiskerifonden”, men tyvärr utan framgång så här långt. Detta
bland annat beroende på att Fiskeriverket ej erhållit tillräckliga resurser för
programmets genomförande, enligt länsstyrelsens, länsfiskekonsulent.

Åtgärdsförslag
Hamnavdelningen har gjort en kostnadsbedömning på att undergjuta befintliga
betongkassuner samt att återställa urspolat material i pirarna. Vidare skall all
stensättning som gått förlorat så här långt återställas. Projektkostnaden är
bedömd till 6.000.000 kronor.
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Besöksadress

Telefon
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Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Färjeleden 2
Visby
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2(2)
Datum 2009-12-15
Tekniska förvaltningen
Hamnavdelningen
Övervägande
Då förfallet av pirarna eskalerat under hösten kan beslut om EU-medel från
”Fiskerifonden” inte längre inväntas. Skulle bidrag beviljas under projekttiden
skall alla möjligheter till att nyttja dessa tas. Arbetena måste inledas så fort
som möjligt för att det inte skall bli ”omöjligt” att återställa funktion och
byggnadsverk.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att hos kommunstyrelsen begära:
• 6 000 000 kronor i tilläggsanslag för att så fort som möjligt inleda en
reparation av Herrviks hamns yttre pirar.
• finansiellt igångsättningstillstånd för arbetet

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Bertil Klintbom
Teknisk direktör

Mats Eriksson
Hamnchef
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339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2010-03-29

Policy för säkerhets- och trygghetsarbete
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•
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•

Ledningskontoret 2010-01-15
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 55
Au § 55

Policy för säkerhets- och trygghetsarbete
KS2010/56-18
- Ledningskontoret 2009-11-06

Ledningskontoret har upprättat förslag till policy för säkerhets- och trygghetsarbetet. Till den kortfattade policyn och ansvarsbeskrivningen finns en allmän
beskrivning av vilka områden säkerhetsarbetet omfattar och för vilka riktlinjer
kommer att utarbetas.
Bakgrund: Kommunstyrelsen gav § 42/2004, ledningskontoret i uppdrag att bygga upp en
organisation av det interna skyddet enligt följande:
Förslaget innebar att en funktion som säkerhetsstrateg skulle inrättas vid
ledningskontoret. Den skulle svara för samordningen m.m. av det interna skyddet
och vara kommunens säkerhetsskyddschef. Inom varje förvaltning borde en
säkerhetssamordnare utses av förvaltningschefen. För att åstadkomma helhetssyn
och samordna det interna skyddet med frågor som rör skydd mot olyckor och civilt
försvar skulle en samverkansgrupp inrättas mellan förvaltningarna och kommunledningsgruppen skulle vara ett "forum för dessa frågor ur förvaltningsledningsperspektiv".
Till grund för arbetet med det interna skyddet skulle ligga av kommunfullmäktige
fastställd policy för säkerhetsarbetet, kompletterad med riktlinjer och föreskrifter,
samt av kommunstyrelsen fastställd säkerhetsstrategi, som uppdateras årligen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till Policy för säkerhets- och trygghetsarbetet i
Gotlands kommun antas.

MISSIV
2010-01-15

1(1)

Ledningskontoret
Johan Kallum

Kommunstyrelsen

Policy för säkerhets- och trygghetsarbete i Gotlands
kommun
Inom ramen för arbetet med struktur 2007 arbetade en grupp med att se över
och organisera det övergripande säkerhets- och trygghetsarbetet i Gotlands
kommun. I arbetet ingick också att identifiera behovet av styrdokument och i
förekommande fall revidera dessa.
Organiserandet av säkerhetsarbetet på en kommunövergripande nivå har
utretts och förslag till organiserandet av ett säkerhetsteam med placering på
Ledningskontoret presenteras i ett separat ärende.
Översynen av styrdokument visade att kommunen inte har någon beslutad
policy för säkerhet utan bara ett förslag från 2005.
Översynsarbetet har resulterat i uppbyggandet av en tablå där styrdokument,
riktlinjer och anvisningar placerats in på olika besluts- och
handläggningsnivåer i kommunen.
I förslaget till övergripande styrdokument ”Policy för säkerhets- och
trygghetsarbetet i Gotlands kommun”, uttalas kommunens ansvar för
upprätthållandet av sina verksamheter och skyddet av sina materiella och
immateriella tillgångar och hur kommunen möter detta uppdrag.
Till policyn bifogas ett antal verksamhetsområden för vilka riktlinjer
successivt kommer att arbetas fram och underställas kommunstyrelsen för
beslut.

Förslag
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
att anta dokumentet ”Policy för säkerhets- och trygghetsarbetet i Gotlands
kommun”

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Gun Tidestav
Personaldirektör
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Policy för säkerhets- och trygghetsarbete
i Gotlands kommun

Gäller från:
Antagen:
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Policy för säkerhets- och trygghetsarbete i
Gotlands kommun1
Gotlands kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter och skydda materiella och
immateriella värden inklusive informationstillgångar. Ett aktivt och förebyggande
säkerhetsarbete bedrivs på alla nivåer och inom alla verksamheter. Säkerheten beaktas i all
planering. En god beredskap, krishanteringsförmåga och katastrofberedskap upprätthålls och
därigenom skapas en trygg och säker miljö för medarbetare och medborgare.
Ett effektivt och systematiskt säkerhetsarbete på alla nivåer är nödvändigt för att kommunen
ska leva upp till sin vision och verksamhetsidé.

Ansvar
Kommunfullmäktige beslutar policyn för kommunens säkerhets- och trygghetsarbete.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda, samordna och följa upp
säkerhets- och trygghetsarbetet, samt ansvarar för att riktlinjer utarbetas och hålls aktuella.
Varje nämnd/styrelse ansvar för att dess verksamhet följer policy och riktlinjer för säkerhetsoch trygghetsarbetet.
Regiondirektören är ansvarig gentemot kommunstyrelsen för att verksamheterna följer policy
och riktlinjer för säkerhets- och trygghetsarbetet.
Förvaltningschefen är ansvarig gentemot respektive nämnd/styrelse för att verksamheten
bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete i enlighet med policy och riktlinjer för säkerhets- och
trygghetsarbetet.
Varje chef ansvarar för att ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivs i det dagliga arbetet.
Varje medarbetare ska känna till innehållet i policyn för kommunens säkerhets- och
trygghetsarbete, förstå den och arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö.
De kommunala bolagen följer policyn för säkerhets- och trygghetsarbete.

1

Policyn grundar sig på följande lagstiftning:
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(SFS 2006:544)
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Säkerhetskyddslagen (SFS 1996:627)

2

Säkerhetsarbetets omfattning
Övergripande beskrivning av vilka områden säkerhetsarbetet omfattar följer nedan, där punkt
1-8 är prioriterade områden och 9-15 är en beskrivning av hur ett systematiskt säkerhetsarbete
skall bedrivas:

1. Säkerhetsorganisation och ansvar
I kommunen finns en säkerhetsorganisation med tydlig ansvarsfördelning, genom
delegeringsordning.

2. Informationssäkerhet
Genom att säkerställa att information i alla dess former skriftlig, muntlig och elektronisk finns
tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, att obehöriga inte kan få tillgång till den, att
händelser kan spåras.

3. Ekonomisk säkerhet
Genom hög säkerhet i ekonomisystem och rutiner säkras Gotlands kommun hantering av
skattemedel och stora ekonomiska värden.

4. Brandskydd
Genom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) förebyggs brand, förhindras eller begränsas
skador till följd av brand.

5. Fysisk säkerhet
Genom förebyggande insatser, vilka kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär, kan
antalet inbrott och bränder minskas och genom tidig upptäckt konsekvenserna begränsas.

6. Personsäkerhet
Genom förebyggande åtgärder av både teknisk och organisatorisk karaktär skapas en trygg
och säker miljö för medarbetare och medborgare.

7. Allvarliga störningar och kriser i samhället
Genom kunskap och väl fungerande rutiner och organisation minskas störningar vid kriser
och extraordinära händelser.

8. Kris- och Katastrofplanering
Genom god planering och beredskap minskas effekten av kriser och katastrofer för
medborgarna. (Som landstingskommun har Gotlands kommun även det regionala och lokala
landstingsuppdraget som innebär att särskilda krav ställs på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen/-nämnden inom säkerhetsområdet genom Hälso- och sjukvårdslagen).

9. Incident- och skaderapportering
Genom incident- och skaderapportering minskas antalet skador, olyckor och tillbud i
kommunen. Motåtgärder kan med detta sättas in på utsatta områden och på sikt kan den totala
säkerheten inom kommunen öka.
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10. Riskidentifiering
Genom riskidentifiering kartläggs de säkerhetsbrister och risker som finns inom
verksamheten, och utgör ett underlag för prioritering och planering av åtgärder.
Riskidentifieringen utgör underlag för vidare riskanalys.

11. Riskanalys
Genom riskanalys görs en fördjupning av den eller de risker som identifierats i
riskidentifieringen.

12. Sårbarhetsanalys
Genom sårbarhetsanalys identifieras och lyfts skyddsvärda områden fram. Det skyddsvärda
området kan vara i form av t.ex. en befolkningsgrupp, en individ, ett objekt mm.

13. Säkerhetsanalys
Genom säkerhetsanalys undersöks vilka uppgifter i Gotlands kommun som skall hållas
hemliga och vilka anläggningar/verksamheter som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till
rikets säkerhet eller skydd mot terrorism.

14. Skadefinansiering
Genom skadefinansiering begränsas ekonomiska konsekvenser som kan uppstå vid skada eller
annan oönskad händelse.

15. Kontroll och uppföljning
Genom en strukturerad och kontinuerlig kontroll och uppföljning av säkerhetsarbetet i
kommunens verksamheter säkerställs att ett systematiskt säkerhetsarbete sker i enlighet med
föreliggande policy.

Fortsatt arbete
Kommunstyrelsen kommer successivt att utfärda riktlinjer för arbetet med säkerhetsområdena
med hänsyn till prioriteringar och behov. Varje nämnd och styrelse skall anta anvisningar som
innehåller preciseringar och tillägg till policy och riktlinjer, med utgångspunkt från den egna
organisationens specifika behov.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2010-03-29

Personalpolicy – Ledare och medarbetare
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 53

•

Ledningskontoret 2010-01-24

•

Bakgrund: Kommunfullmäktige 2003-03-17, § 62

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 53
Au § 53

Personalpolicy – Ledare och medarbetare
KS2010/58-2
- (Kommunfullmäktige 2003-03-17, § 62)
- Ledningskontoret 2010-01-24

Ledningskontoret har framlagt förslag till Personalpolicy – benämnd ”Ledare och
medarbetare”. Den föreslås ersätta ”Vår syn på ledare- och medarbetarskap” som
fastställdes av kommunfullmäktige 2003 (§ 62).
Policyn inleds med vad som skulle kunna kallas ett credo för medarbetaren och
dennes inställning till arbetet. Policyn i övrigt hänvisar till de olika policies, avtal
och rutiner som finns på det personalpolitiska området: Ledarskap, samverkan,
arbetsmiljö, likabehandling, utveckling och karriärmöjligheter, samt löner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

”Ledare och medarbetare – en personalpolicy för Gotlands kommun” antas
och ersätter det personalpolitiska dokumentet ”Vår syn på ledar- och
medarbetarskap – en gemensam värdegrund i Gotlands kommun”.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MISSIV
2010-01-24

1(1)

Personalpolitiska styrdokument
Bakgrund
I sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2007-2010 uttalade Allians för
Gotland ett antal områden som skulle bearbetas under perioden för att ge hela
Gotland möjlighet att växa och utvecklas utifrån lokala förutsättningar. Ett av
områdena var personalpolitiken där Alliansen för Gotland uttryckte att
personalpolitiken skall bygga på ökat inflytande, delaktighet och ansvar för
medarbetare och ledare.
I kommunen fanns vid detta tillfälle flera personalpolitiska styrdokument som
behövdes ses över för att möta mål, framgångsfaktorer och styrtal i det
balanserade styrkortet. Andra styrdokument har blivit inaktuella på grund av
ändrad lagstiftning.
Framtagandet av nya policyer har skett i ett nära samarbete med
förvaltningarna och de fackliga organisationerna.
Under perioden har ett nytt Samverkansavtal, en ny Lönepolicy med riktlinjer
en Tobakspolicy med riktlinjer samt Likabehandlingspolicy med riktlinjer
beslutats om och implementerats. De policyer som återstår att se över är ”Vår
syn på ledar- och medarbetarskap – en gemensam värdegrund i Gotlands
kommun” samt Arbetsmiljöpolicyn. Förslag till utformning till dessa två
sistnämnda presenteras härmed.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige:
att anta ”Ledare- och medarbetare – en personalpolicy för Gotlands kommun”
att upphäva ”Vår syn på ledar- och medarbetarskap –en gemensam
värdegrund i Gotlands kommun” beslutad 2003-03
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta ”Arbetsmiljöpolicy för Gotlands kommun”
att upphäva ”Arbetsmiljöpolicy” för Gotlands kommun beslutad 1999-09-16

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Gun Tidestav
Personaldirektör
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1(3)

Ledare- och medarbetare – en
personalpolicy för Gotlands kommun
Vårt uppdrag
Vi som arbetar i Gotlands kommun bidrar till att bygga en kommun som
erbjuder gotlänningarna service som kännetecknas av tillgänglighet, valfrihet
och kvalitet enligt kommunfullmäktiges beslut. Vi arbetar på uppdrag av
Kommunfullmäktige, som sätter målen för kommunens verksamheter och
anger servicenivån efter brukarnas och kundernas individuella behov.
Som medarbetare i kommunen känner vi till, arbetar mot och tar ansvar för att
uppnå de resultat som förväntas. I vårt arbete utvecklar vi arbetssätt för att
tillgodose brukarnas och kundernas behov.
Vi känner stolthet för den verksamhet vi arbetar inom, våra yrken och de
tjänster vi ger. Kommunens värderingar förtroende, omtanke och delaktighet
vägleder oss i arbetet och genomsyrar de tjänster vi erbjuder våra brukare och
kunder.
En förutsättning för att verksamheterna ska fungera är att vi som medarbetare
är motiverade, trivs och upplever arbetsglädje i vårt dagliga arbete och att vi
tillsammans utvecklar verksamheten för att möta brukares och kunders behov
nu och i framtiden.

Mål
Målet för perspektivet medarbetare/ledare i det balanserade styrkortet är:
•

Gotlands kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för en god
personalpolitik.

För att nå målet arbetar kommunen med:
Se vidare:
• Ledarstrategi
Ett ledarskap i kommunen innebär att
• Ledarkontrakt
ansvara för att verksamheten uppnår
förvaltningschef
förväntade mål och resultat. Med ett
• Ledarkontrakt chef
coachande ledarskap tas
• Ledarutvecklingsprogram
medarbetarnas egen förmåga till
problemlösning, ansvarstagande och
utveckling tillvara
Ledarskap

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby
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www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Samverkan
Samverkansavtalet ger oss möjlighet
till delaktighet, inflytande och
utveckling. Byggstenarna i avtalet är
medarbetaren, arbetsplatsträffen och
samverkansgruppen. Alla
medarbetare förväntas aktivt delta i
utvecklingen av verksamheten och
utveckling på arbetsplatsen. Chefen
ansvarar för ett gott samarbete med de
fackliga organisationerna.

Se vidare:
• Samverkansavtal
• Arbetsplatsträffar
• www.FAS05.se (centralt avtal
om Förnyelse-SamverkanArbetsmiljö)
• MBL (Lagen om
medbestämmande)

Se vidare:
Arbetsmiljö
• Arbetsmiljöpolicy
• Rutiner för systematiskt
Balans mellan arbete och fritid är en
arbetsmiljöarbete.
förutsättning för god hälsa och
• Alkohol- och drogpolicy med
välbefinnande. Kommunens mål är att
riktlinjer
förena väl fungerande verksamheter
• Tobakspolicy med riktlinjer
med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
• Friskvårdspolicy med
Chefer och medarbetare arbetar
riktlinjer
tillsammans för att skapa en god
• Policy för bisyssla
arbetsmiljö, främja hälsa och
• Produktkatalog för FHVförebygga ohälsa
tjänster

Likabehandling
Kommunen är Gotlands största
arbetsgivare och har många
arbetsplatser och många olika
arbetsuppgifter att erbjuda. Alla
verksamheter kännetecknas av respekt
och insikt om alla människors lika
värde. En god arbetsmiljö är fri från
kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier.

Se vidare:
• Likabehandlingspolicy med
riktlinjer, anvisningar och mall
för handlingsplan för
jämställdhetsarbete

Se vidare:
Utveckling och karriärmöjligheter
• Medarbetarkontrakt
• Mall för individuell
Kommunen är öns största arbetsgivare
kompetensutvecklingsplan
med många arbetsplatser och en
• Mall för medarbetarsamtal
mångfald av arbetsuppgifter. En ökad
rörlighet mellan arbetsplatserna bidrar
till att kunskap och utveckling förs

3

vidare och karriärvägar skapas.
Utveckling och lärande är viktiga för
att uppdraget ska kunna utföras med
kvalitet och effektivitet. Kompetenta
och engagerade medarbetare bidrar på
ett förtroendefullt sätt till att möta och
tillgodose brukarnas och kundernas
behov.
Du som chef bidrar till utveckling av
verksamheten genom att inspirera
dina medarbetare till lärande,
utveckling och ansvarstagande och du
som medarbetare medverkar aktivt till
att utveckla verksamheten och din
egen kompetens.
I medarbetarsamtalet stäms
uppdraget av och individuella
kompetensutvecklingsinsatser
bestäms
Se vidare:
Löner
• Lönepolicy
• Riktlinjer för lönebildning och
I kommunen är lönen individuell och
lönesättning i Gotlands
differentierad. Grunderna vid
kommun
lönesättning är arbetets svårighetsgrad
• Mall för bedömning av utfört
och det ansvar som ligger i arbetet. I
uppdrag
dialog med närmaste chef bedöms
Dina insatser utifrån kända
lönekriterier.

Alla dokument finns tillgängliga i Personalhandboken på intranätet samt även
på www.Gotland.se

Implementering
Personalpolicy beslutas av kommunfullmäktige
Varje styrelse/nämnd ansvarar för att Ledar- och medarbetare- en
personalpolicy för Gotlands kommun implementeras.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2003-03-17

Kf § 62
Personalpolicy "Vår syn på ledar- och medarbetarskap"
KS 2002/0481-02
- (Kommunstyrelsen 2002-11-28, § 290
- Ledningskontoret 2002-11-20
- Kommunstyrelsen 2003-02-20, § 66

Kommunstyrelsen har framlagt ett personalpolitiskt dokument och föreslagit att
det ska antas. Programmet har benämnts "VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP - EN GEMENSAM VÄRDEGRUND" och avser den grundläggande synen på
människan - ledaren och medarbetaren - i Gotlands kommun och synen på
ledarskap och medarbetarskap.
Kommunstyrelsen har vidare föreslagit att programmet ska "implementeras"
i enlighet med den modell som ledningskontoret har angivit; ansvaret åvilar
nämnder och styrelser, förvaltningschefer och chefer med direkt arbetsgivaransvar inom enheterna, personalfunktioner, samt den enskilde medarbetaren.
En uppföljning föreslås ske vid årsskiftet 2004/2005.
Anm: Kommunstyrelsen har samtidigt upphävt den "Chefspolicy" som styrelsen tidigare
antagit.

Anföranden:
Anföranden hölls av Sonia Landin (s), Lena Celion (m), Barbro Ronsten (c) och
Torgny Lihnell (mp).
Yrkande:
I ledningskontorets förslag har punkten Våra förväntningar i avsnittet VÅR SYN PÅ
MEDARBETARSKAP

följande lydelse: "Våra förväntningar på dig som medarbetare kan

uttryckas i att vi värdesätter självständiga och ansvarstagande individer. Det förutsätter ett öppet och utvecklande arbetsklimat och lojalitet med fattade beslut. Vi
värdesätter också …ett gott resultat."
•

Hans-Åke Norrby (mp) yrkade, med instämmande av Bodil Rosengren (v), att i
andra meningen texten "lojalitet med fattade beslut" skulle formuleras "respekt
för fattade beslut".

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Åke Norrbys
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Forts

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2003-03-17

Kf § 62 forts
Kommunfullmäktiges beslut
• Det personalpolitiska dokumentet "Ledarskap och medarbetarskap - en
gemensam värdegrund i Gotlands kommun" antas.
• Dokumentet ska implementeras i enlighet med den ledningskontoret angivna
modellen.
• Användningen och konsekvenserna av dokumentet i verksamheten ska följas
upp vid årsskiftet 2004/2005.
Expedieras:
Ledningskontoret: Arbetsgivarteamet

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6
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Ersättningar för restid till kommunala
vigselförrättare
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 59

•

Ledningskontoret 2010-01-25

•

Birgitta Graef-Behm m.fl. 2009-12-08
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 59
Au § 59

Begäran om restidsersättning för vigselförrättare
KS2009/508-10
- Birgitta Graef-Behm m.fl. 2009-12-08
- Ledningskontoret 2010-01-25

Birgitta Graef-Behm m.fl. har begärt att borgerlig vigselförrättare ska erhålla
restidsersättning vid förrättning av vigsel utanför Visby.
Ledningskontoret föreslår att framställningen ska tillstyrkas och att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att borgerliga vigselförrättare ska ha rätt
till restidsersättning enligt samma regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Förslaget innebär en ändring av gällande regler om ersättning till
kommunalt förtroendevalda och skulle gälla från 1 april 2010.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Borgerliga vigselförrättare ska fr.o.m. 1 april 2010 ha rätt till restidsersättning
enligt samma regler som gäller kommunens förtroendevalda.

2010-01-25
Dnr KS2009/508-10

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ersättningar för restid till kommunala vigselförrättare
Bakgrund
Kommunen handhar administrationen åt 13 borgerliga vigselförrättare som
länsstyrelsen förordnat. Ca 250 vigslar utförs per år, mer än hälften sker under
sommarmånaderna. Dessutom står kommunen för alla kostnader för
vigselrum och administration av verksamheten. Brudparen får betala en
vigselavgift till kommunen på 1 000 kronor sedan 1 januari 2009.
Vigselförrättarna arvoderas för utförda uppdrag både av staten och
kommunen. Från staten (länsstyrelsen) utbetalas 110 kr för varje vigsel samt
30 kr för nästa vigsel om den äger rum samma dag. Ersättningen från
länsstyrelsen regleras i en statlig förordning.
Sedan lång tid har Gotlands kommun, på frivillighetens grund, också betalt ut
ersättning till vigselförrättarna. Fram till 2009 utbetalades en fast ersättning
på 160 kr, (inkl P.O. 213 kr), per vigsel samt en rörlig ersättning för
eventuella resekostnader mellan bostaden och vigselrummet i Visby enligt de
regler som gällde för kommunanställda, f.n. 22,50 kr/mil varav 18,50 kr är
skattefritt.
Efter en uppvaktning av vigselförrättarna, vilket gällde frågan om ersättning
för resekostnader vid vigslar utanför Visby och där vigselförrättarna hittills i
samband med bröllopsakten direkt tagit betalt för sina resekostnader med
18,50 kr/mil av brudparet, bestämde kommunfullmäktige att vigselförrättare
fr.o.m. 2009 skulle ersättas för resekostnader på samma sätt som gäller för
kommunens anställda och förtroendevalda. Detta var en av anledningarna till
att vigselavgiften samtidigt höjdes från 400 kronor till 1 000 kronor så att de
ökade kostnaderna inte skulle drabba skattebetalarna. Under 2009 har
utbetalats bilersättning motsvarande ca 480 mil.
I det nu aktuella ärendet har fyra av vigselförrättarna framställt en begäran att
de även ska omfattas av kommunens regler för restidsersättning när vigslar
hålls utanför Visby. Anledningen är att brudparen ibland väljer vigselplatser
som kan kräva förrättningstider på 5-9 timmar.
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Ledningskontorets bedömning
Enligt kommunens regler för ersättning till kommunalt förtroendevalda utgår
restidsersättning för resa till och från sammanträde i form av
kilometerersättning med 175 öre per kilometer resväg tur och retur. Någon
koppling till den tid som en resa eller en förrättning pågår finns inte i dessa
bestämmelser utan distansen är beräkningsgrunden. En resa till Fårö
respektive Hoburgen T/R, dvs ca 15 mil, skulle medföra en restidsersättning
med ca 260 kronor (15x17,50).
Det är känt vigselförrättarna såsom representanter för kommunen har en
mycket positiv inställning till brudparens önskemål om unika vigselplatser på
ön. En vigsel har t.o.m. hållits kvällstid på Stora Karlsö vilket inneburit
övernattning för vigselförrättaren. Ett sådant agerande är helt klart mycket
betydelsefullt för kommunens arbete att skapa goodwill och vårda varumärket
Gotland. Det känns därför inte som en orimlig begäran att vigselförrättarna
även när det gäller restiden ersätts på samma sätt som kommunens
förtroendevalda. Med 2009 års ”bilmil”, (480) som utgångspunkt skulle
kostnaden för restiden bli ca 12 000 kronor, (480x17.5=8400 +P.O.) vilket
bör rymmas inom de vigselavgifter som inflyter.
Liksom ersättningen för vigselförrättarnas resekostnader bör även
restidsersättningen för vigslar utanför Visby medges mot inlämnad körjournal
som underlag.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Borgerliga vigselförrättare ska ha rätt till restidsersättning enligt samma
regler som gäller för kommunens förtroendevalda.

•

Ovanstående ändringar träder i kraft den 1 april 2010.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun
Yrkande;
- att borgerliga vigselförrättare på Gotland, i likhet med kommunens
förtroendevalda och anställda, berättigas erhålla restidsersättning vid
förrättning utanför Visby.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-24 (KF § 145, KS 2008/449-11)
Höjning av avgift för borgerlig vigsel och registrering av partnerskap.
Gotland kommuns hittillsvarande mycket generösa vigselservice bibehölls,
vilket innebär att för den 1000-lapp som en vigsel kostar kunden, kan
brudparet välja att få sin vigsel förlagd varhelst på Gotland inklusive öarna.
Beslutet innebar även att vigselförrättarna jämställdes med kommunens
förtroendevalda och anställda vad gäller ersättning vid användande av egen
bil vid förrättning utanför Visby tätort.
I och med att vigslarna i princip kan förläggas var som helst inom kommunen
kan förrättningstiden oftast bli 5 – 9 timmar från Fårö i norr eller Hoburgen i
söder/Karlsöarna t.o.r. Det har även förekommit att vigslar under kvällstid på
Stora Karlsö krävt att vigselförrättaren tvingats till övernattning.
Att vigselförrättaren under dessa förutsättningar endast erhåller 160:- före
skatt ( exkl. Lsty ) för sitt arbete - oftast förlagd under helgdagar - och ingen
restidsersättning måste anses anmärkningsvärt – ja rent av kränkande.
Undertecknade yrkar därför att; fullmäktige beslutar att restidsersättning
enligt gällande regler inom kommunen även skall utbetalas till borgerlig
vigselförrättare, när vigseln på kundens begäran sker på annan plats än
kommunens vigselrum eller i Visby.
***
Visby 2009-12-08

Birgitta Graef-Behm

Ulla Hammarhjelm

Sune Jacobsson

Sören Strand

Kommunfullmäktige
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Initiativ till samarbete för minskat närsaltläckage. Motion av Stefaan De Maecker (MP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 41

•

Motion 2007-06-18

•

Ledningskontoret 2009-12-17
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MOTION
Bredgatan 4
621 57 VISBY
0498 – 21 55 30

gotland@mp.se
www.mp.se/gotland

2007-06-18

Stefaan De Maecker (mp)

Till: Kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Minska utsläppen – Östersjösamarbete kring närsaltläckage
Gotland är med sitt läge mitt i Östersjön helt beroende av havets välmående. Utsläppen som kommer från ön och
regionerna som omger Östersjön påverkar dess tillstånd. Närsaltläckage från jordbruk och enskilda avlopp
orsakar bland annat delvis den algblomningen som kan ses kring Gotland varje sommar. Närsaltläckaget kan
dessutom orsaka förhöjda nitrit- och nitrathalter i dricksvattnet. I de forna östländerna kring Östersjön sker för
närvarande en förändring av samhälle och jordbruksnäring, genom bla. EU-inträdet, vilket kan komma att öka
utsläppsmängder. Även Gotland bidrar med betydande mängder närsalter till Östersjön.
Gotlands kommun har på sistone drivit två framgångsrika projekt i syfte att minska utsläppen från två av
Gotlands mer föroreningsbelastade åar. Västergarnsån- och Halorånsprojektet utmärkte sig genom att man i
första hand arbetade med information till lokalbefolkningen för att få de att minska närsaltsbelastningen från
enskilda avlopp. Detta arbetssätt skapade ett stort lokalt engagemang. Projekten har även utgått från
intentionerna i EU:s vattendirektiv genom att man arbetar avrinningsområdesvis mm.
Trots att projekten har varit framgångsrika så har de gått lite i stå nu även om en hel del fastighetsägare som är
bosatta inom avrinningsområdet kring Västergarnsån inte har nåtts av projektet än. Dessutom har projektet inte
tagit med jordbrukets utsläpp som står för en väsentlig del av utsläppen. Projektet borde fortsätta men även
arbetsformerna bör vidareutvecklas där man kan förfina samspelet mellan information, tillsyn och så
kallade morötter för att förbättra enskilda avlopp samt minska utsläppen från ofta småskaliga
jordbruksenheter.
Ett bra sätt att göra detta på är att ingå samarbeten där vi dels kan sprida egna erfarenheter men även kan få ta del
av andras erfarenheter. Det är även möjligt att utveckla samarbetsprojekt tillsammans med regioner kring
Östersjön. I EU:s gränsöverskridande program Central Baltic där Gotland kommer ifråga för projektstöd
prioriteras miljöfrågorna högt. Öar och skärgårdar är dessutom föremål för ett eget subprogram vilket ger goda
förutsättningar att få delfinansiering till sådana projekt.
Gotland har allt att vinna på att inleda ett samarbete med andra Östersjöregioner kring konkreta projekt för att
minska närsaltläckaget. Förutom att vi då får möjlighet att utveckla våra egna verksamheter för att komma
tillrätta med övergödningsproblematiken får vi fler att engagera sig i frågan.
Jag yrkar att
Gotlands kommun tar initiativ till ett praktiskt projektinriktat samarbete med lämpliga
regioner/kommuner i Östersjöområdet i syfte att gemensamt minska närsaltläckaget
Visby den 18 juni 2007

Stefaan De Maecker (mp)

1

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 41
Au § 41

Motion. Initiativ till samarbete för minskat närsaltläckage
KS2007/0290-43
- Motion 2007-06-18
- Ledningskontoret 2009-05-19

Stefaan De Maecker (MP) har i motion yrkat att Gotlands kommun ska ta initiativ
till ett projektinriktat samarbete med lämpliga regioner eller kommuner i
Östersjöområdet för att minska närsaltläckaget från jordbruk och enskilda avlopp.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avstyrkas med hänvisning till
bl.a. att samarbete mellan mindre aktörer redan prövats inom B7-samarbetet och
att det finns aktiva aktörer och samarbetsorgan för den aktuella frågan. Gotland
anses vara en för liten aktör för att leda internationella projekt men frågan bevakas
och intresse för samarbete med större aktörer finns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande och uppmaningen
till ledningskontoret att hålla frågan aktuell inom ramen för B7-samarbetet.

2009-12-17

Dnr KS 2007/0290-43

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Motion om minskade utsläpp - Östersjösamarbete kring
närsaltläckage
Motionen i sammanfattning
Stefaan de Maecker har i en motion till Kommunfullmäktige 2007 föreslagit
att Gotlands kommun bör inleda miljösamarbete med andra Östersjöregioner
inriktat på praktiska åtgärder, som t ex en fortsättning på avloppsprojekten
längs Halorån och Västergarnsån, i syfte att minska närsaltläckaget till Östersjön, men också i syfte att kunna få projektstöd från EU till åtgärder på Gotland.
Bedömning
Praktiskt samarbete mellan mindre aktörer i dessa frågor har redan prövats
inom B7-samarbetet utan att bli bestående. Det finns redan aktiva aktörer och
samarbetsorgan i frågan om övergödningen av Östersjön, både för bättre avloppshantering och för minskat närsaltläckage från jordbruksmark. Gotland
bedöms bli en för liten aktör i för att framgångsrikt kunna samla andra.
För en god livsmiljö på Gotland är visserligen miljösituationen i Östersjön
avgörande, men med hänvisning till redan pågående arbete i kommunen,
bland annat Miljö- och Hälsoskyddskontorets avloppsprojekt, bedömer Ledningskontoret, efter samråd med Miljö- och lsoskyddskontoret att det för närvarande inte finns möjlighet att ta egna initiativ som ledande part i nya internationella projekt, men att området hålls under bevakning och intresse finns
för att medverka i framtida projekt med andra, större aktörer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
• motionen avslås med hänvisning till ovanstående bedömning.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör
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Stängning av Åhlénsgaraget nattetid. Motion
av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 42

•

Motion 2008-08-20

•

Ledningskontoret 2010-01-04

•

Tekniska nämnden 2009-11-25, § 250

•

Socialnämnden 2009-04-22, § 39

•

Bakgrund:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-03, § 35
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 360
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

2008-08-20

Stäng Åhlénsgaraget nattetid
Långtifrån alla problem i det brottsförebyggande arbetet är
enkelt åtgärdade. Det som sker kvällar och nätter i det underjordiska garaget vid Åhléns tillhör ett av undantagen.
Gotlands kommun kan med ganska små insatser stävja den
brottslighet som där utspelas.
Åhlénsgaraget är arbetsplats för Sören Importören och hans
kolleger. De säljer hembränt och framför allt privatimporterad
alkohol. Kundstocken utgörs av dem som har svårt att komma åt
alkohol på lagligt vis, d.v.s. minderåriga. Därtill är det
sannolikt att narkotika byter ägare i garaget.
Dagtid fungerar garaget som ett garage. Det är på kvällar och
nätter det blir en handelsplats.
Vi menar att Gotlands kommun via sin tekniska nämnd bör verka
för att inte obehöriga får tillträde till garaget annan tid än
dagtid.
Tekniska nämnden bör få i uppdrag att utrusta infarten till
garaget med någon slags tidlås. Förändringen ska ske i samråd
med berörda fastighetsägare. De bilägare som har privata pplatser i garaget utrustas med nyckel eller dylikt. Övriga ges
endast tillgång till garaget mellan förslagsvis kl 6-21.
Vi föreslår kommunfullmäktige
att
uppdra åt tekniska nämnden att verka för föreslagen
förändring.

____________________
Gustaf Hoffstedt

____________________
Inger Harlevi

____________________
Lena Celion

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 42
Au § 42

Motion. Stäng Åhlénsgaraget nattetid
KS2008/355-10
- Motion ink 2008-08-21
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 360
- Ledningskontoret 2009-01-23
- Arbetsutskottet 2009-02-03, § 35
- Socialnämnden 2009-04-22, § 39
- Tekniska nämnden 2009-11-25, § 250
- Ledningskontoret 2010-01-04

Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) har i motion föreslagit att – som ett led i det brottsförebyggande arbetet - tekniska nämnden ska få i uppdrag att verka för att obehöriga
inte får tillträde till det underjordiska garaget vid Åhléns kvällar och nätter. Att
utrusta garaget med tidlås kan vara en åtgärd.
Tekniska nämnden avstyrkte förslaget. Problemen var, enligt polismyndigheten, inte av
sådan art och grad att en stängning nattetid är motiverad och installation av tidlås är för
kostsamt. Arbetsutskottet återremitterade motionen till tekniska nämnden för att följande
frågor ytterligare skulle belysas: Polismyndighetens uppfattning, möjligheten att vidta
andra åtgärder där t.ex. kameraövervakning inte ska uteslutas, och kostnaderna.
Synpunkter skulle också inhämtas från socialnämnden.

Socialnämnden har tillstyrkt förslaget om stängning nattetid. Såväl erfarenheter
som författningsenliga uppgifter talar för att det vore en klok åtgärd.
Polisen har bekräftat uppfattningen att garaget inte är särskilt brottsutsatt. Efter
utredning och med hänvisning till polismyndighetens uppfattning har tekniska
nämnden ånyo avstyrkt förslaget, eftersom kostnaderna för stängning inte bedöms
rimliga i förhållande till värdet av åtgärden. Utgift för investering i kameraövervakade och kodlåsförsedda gallergrindar för de fyra ingångarna anges till
ca 450 000 kr och årlig driftkostnad till ca 250 000 kr.
Inom ramen för Tryggare Gotland och överenskommelse med Polismyndigheten
pågår arbete med att identifiera s.k. ”hot spots” beträffande brottslighet, upplyser
ledningskontoret. Kameraövervakning är en åtgärd som övervägs. En planerad
trygghetsvandring bedöms kunna ge en mer samlad bild om behoven runt Östercentrum. Åtgärder diskuteras också för att undvika att ev. brottslighet flyttar till
andra ställen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande och ledningskontorets
uppgifter om planerade aktiviteter avslås motionen.

2010-01-04

1(1)
Dnr
KS2008/0355-10

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Motion, stängning nattetid av garaget vid Åhléns varuhus
Gustaf Hoffstedt m fl (m) yrkar i motion till kommunfullmäktige att
-

tekniska nämnden får i uppdrag att utrusta garaget med någon form av
tidlås så att garaget stängs nattetid och att allmänheten får tillgång till
garaget, exempelvis under tiden 06 – 21.

Motionen har tidigare (2009-02-03) återremitterats för att få in kostnadsaspekter, tekniska lösningar såsom kameraövervakning och ytterligare synpunkter från polisen.
Motionärerna menar att Åhlénsgaraget är en plats för kriminell aktivitet i
form av exempelvis försäljning/langning av alkohol till minderåriga. Med att
natte-tid begränsa tillgängligheten till garaget så kommer denna handelsplats
att försvinna och därmed ges mindre möjlighet för minderåriga att införskaffa
alkohol. Tillgängligheten till lokalen för fastighetsägare eller parkeringsplatsinnehavare som är berörda kan ordnas med nyckel eller annan teknisk lösning.
Tekniska nämnden har kompletterat sin tidigare utredning med kostnadsförslag från ett bevakningsföretag, cirka 450.000:-, samt en årlig driftskostnad
på cirka 250.000:-. De har även tillfrågat polismyndigheten som bedömer att
det inte finns brottsstatistik som entydigt talar för att Åhlénsgaraget är särskilt
brottsutsatt. Socialnämnden har, med hänvisning till socialtjänstlagens intentioner om att ”bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö
och goda förhållanden”, funnit skäl att tillstyrka motionen.
Ledningskontorets bedömning:
Inom ramen för Tryggare Gotland och överenskommelsen med Polisen i det
brottsförebyggande arbetet pågår ett arbete med att identifiera ”hot spots”
beträffande brottslighet. Ett led i detta arbete är både att överväga kameraövervakning och genomföra trygghetsvandringar i de centrala delarna av
Visby. En sådan är inplanerad att göras under första kvartalet 2010. En
eventuell kameraövervakning är i första hand en fråga för polisen och deras
arbetssätt och kräver även ett tillstånd från länsstyrelsen. Den planerade
trygghetsvandringen kommer att kunna ge en mer samlad bild från flera
Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

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

aktörer över behoven runt Östercentrum och därmed möjlighet till att planera
förbättringsåtgärder av den fysiska miljön.
Polisens statistiska bedömning behöver förvisso inte betyda att brott inte
begås där, samtidigt har i kontakter med polisen framkommit synpunkten att
”flyttar man bort eventuell brottslighet från ett ställe så söker den sig en annan
plats”. Forskning inom området stärker att så kan vara fallet. För att få uttalad
effekt av tekniska insatser bör samtidigt vidtas åtgärder av mer socialt inriktad
karaktär. Just nu pågår en utveckling av arbetsmetodiken inom kultur- och
fritidsförvaltningens öppna ungdomsverksamhet med utgångspunkt från
fritidsgården Tjelvar och de mer centrala delarna av Visby om att vara mer
”fältorienterad”.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Med hänvisning till tekniska förvaltningens utredning avstyrks
motionen avseende låsning av garaget nattetid

•

I samband med den trygghetsvandring på Östercentrum i Visby som
planeras första kvartalet 2010 diskuteras både en eventuell
kameraövervakning i anslutning till garaget samt behovet av mer
socialt inriktade förebyggande åtgärder för området

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

regiondirektör

utvecklingsdirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 250 Motion. Stäng Åhlénsgaraget nattetid
Au § 189

I en motion av Gustaf Hoffstedt (M) m fl föreslås att tekniska nämnden
bör få i uppdrag att utrusta infarten till garaget med någon slags tidlås.
Förändringen ska ske i samråd med berörda fastighetsägare. De bilägare
som har privata p-platser i garaget utrustas med nyckel eller dylikt. Övriga
ges endast tillgång till garaget mellan kl 6-21.
Kommunstyrelsen beslöt 2009-02-03 att motionen återremitteras till
tekniska nämnden för att få följande frågor belysta: Polismyndighetens
uppfattning, möjligheten att vidta andra åtgärder där t.ex.
kameraövervakning inte ska uteslutas, och kostnaderna.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förvaltningen har gett bevakningsföretaget Reko Security i uppdrag att
komma med förslag till lösning av en eventuell stängning av
parkeringsgaraget på kv. Dovhjorten. Reko Security konstaterar att det är
fyra ingångar där det krävs gallergrindar med kodlås. Kostnaden för att
installera föreslaget system med gallergrindar och kodlås uppskattas av
bevakningsföretaget till cirka 450.000:- Kompletteringar som kan behöva
göras utöver detta är: Samtliga grindar förses med larmfunktion i de fall de
öppnas efter stängning dock ej vid öppning med kod. Manuell tömning av
garaget med väktare vid stängning för att tillse att garaget är tomt i
samband att stängning sker. Kameraövervakning för att övervaka i de fall
grindar öppnas efter stängningsdags och övervakas av larmcentral som vid
behov kan kalla ut väktare. Tidsstyrd stängning så att grindar efter
stängning ej står öppna mer än en viss tid, vid överträdelse utkallas väktare
på plats för att kontrollera och åtgärda, detta för att undvika möjligheten
till icke tillåten uppställning av grindar. Dessa kompletteringar har inte
prissats. Det kräver även drift och underhåll som troligtvis blir kostsamt.
Polismyndigheten har åter tillfrågats i ärendet och bedömer att det inte
finns brottsstatistik som entydigt talar för att Åhlénsgaraget är särskilt
brottsutsatt.
Tekniska förvaltningen anser att kostnaden att stänga parkeringsdäcket
överskrider värdet av åtgärden eftersom intentionen i motionen är att
förebygga brott och det inte finns någon brottsstatistik som talar för att
garaget är särskilt brottsutsatt. Frågan om eventuell kamerabevakning av
parkeringsdäcket bör diskuteras i samband med Polismyndighetens och
Gotlands kommuns planerade trygghetsvandring i Visbys centralare delar
där Östercentrum är en viktig del. Trygghetsvandringarna är en del i
samarbetsprojektet ”Tryggare Gotland”.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2009-11-25

TN § 250 forts

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen avslås när det gäller
stängning av Åhlénsgaraget då kostnaderna inte bedöms motiverade
utifrån den redovisning förvaltningen och Polisen gör i ärendet.

•

Frågan om eventuell kameraövervakning föreslås fortsättningsvis
diskuteras i samband med Polisens och Gotlands kommuns planerade
trygghetsvandringar på bl a Östercentrum i Visby.

_____
Vid sammanträdet kompletterade avdchef Ann-Sofi Lindskog yttrandet
med en uppskattning av kostnaderna för kontroll av grindar, felsökningar,
regelbunden rondering m m. Dessa kostnader uppskattas till ca 250 000
kronor/år.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun
Handläggare
Lennart Klintbom

Återremiss-motion från moderaterna ”Stäng Åhlensgaraget nattetid” ((Tf
2009-02-09
Kommunstyrelsen beslöt 2009-02-03 att motionen återremitteras till tekniska
nämnden för att få följande frågor belysta: Polismyndighetens uppfattning,
möjligheten att vidta andra åtgärder där t.ex. kameraövervakning inte ska uteslutas,
och kostnaderna.
Förslaget
Tekniska nämnden bör få i uppdrag att utrusta infarten till garaget med någon slags
tidlås. Förändringen ska ske i samråd med berörda fastighetsägare. De bilägare som
har privata p-platser i garaget utrustas med nyckel eller dylikt. Övriga ges endast
tillgång till garaget mellan kl 6-21.
Tekniska förvaltningens yttrande
Förvaltningen har gett bevakningsföretaget Reko Security i uppdrag att komma
med förslag till lösning av en eventuell stängning av parkeringsgaraget på kv.
Dovhjorten. Reko Security konstaterar att det är fyra ingångar där det krävs
gallergrindar med kodlås. Kostnaden för att installera föreslaget system med
gallergrindar och kodlås uppskattas av bevakningsföretaget till cirka 450.000:Kompletteringar som kan behöva göras utöver detta är: Samtliga grindar förses med
larmfunktion i de fall de öppnas efter stängning dock ej vid öppning med kod.
Manuell tömning av garaget med väktare vid stängning för att tillse att garaget är
tomt i samband att stängning sker. Kameraövervakning för att övervaka i de fall
grindar öppnas efter stängningsdags och övervakas av larmcentral som vid behov
kan kalla ut väktare. Tidsstyrd stängning så att grindar efter stängning ej står öppna
mer än en viss tid, vid överträdelse utkallas väktare på plats för att kontrollera och
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åtgärda, detta för att undvika möjligheten till icke tillåten uppställning av grindar.
Dessa kompletteringar har inte prissats.(bevakningsföretagets förslag bifogas).
Det kräver även drift och underhåll som troligtvis blir kostsamt.
Polismyndigheten har åter tillfrågats i ärendet och bedömer att det inte finns
brottsstatistik som entydigt talar för att Åhlensgaraget är särskilt brottsutsatt.
(Polismyndighetens skrivelse bifogas)
Tekniska förvaltningen anser att kostnaden att stänga parkeringsdäcket överskrider
värdet av åtgärden eftersom intentionen i motionen är att förebygga brott och det
inte finns någon brottsstatistik som talar för att garaget är särskilt brottsutsatt.
Frågan om eventuell kamerabevakning av parkeringsdäcket bör diskuteras i
samband med Polismyndighetens och Gotlands kommuns planerade
trygghetsvandring i Visbys centralare delar där Östercentrum är en viktig del.
Trygghetsvandringarna är en del i samarbetsprojektet ”Tryggare Gotland”.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta;
•

avslå motion angående stängning av Åhlensgaraget nattetid

Tekniska förvaltningen

2009-11-09

Bertil Klintbom
Teknisk direktör

Ann-Sofi Lindskog
Avdelningschef
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

22 april 2009

SON § 39
Motion; Stäng Åhlénsgaraget nattetid
•

SON 2009/41, Tjänsteskrivelse dat 2009-03-30, SON/Au 2009-04-15, § 23

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från moderaterna Gustaf Hoffstedt, Lena
Celion och Inger Harlevi till socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att tekniska nämnden bör få i uppdrag att utrusta infarten till Åhlénsgaraget med något slags
tidlås, så att obehöriga inte får tillträde till garaget annan tid än dagtid. Motionärerna
anför att det säljs alkohol till minderåriga i garaget och att det också är sannolikt att
narkotika byter ägare där.
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden främja goda miljöer i kommunen. Socialnämnden ska i sin medverkan i samhällsplaneringen ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för bland andra barn och ungdomar. Iakttagelser från såväl egen personal som polisen visar att
Åhlénsgaraget under vissa tidpunkter är en dålig miljö för ungdomar att vistas i.
Motionens intentioner stämmer väl överens med socialtjänstlagens bestämmelser.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden tillstyrker Gustaf Hoffstedts (M) m fl motion om stängning av
Åhlénsgaraget nattetid.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker Gustaf Hoffstedts (M) m fl motion om stängning av
Åhlénsgaraget nattetid.
___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Avd chef Marica Gardell, IFO
Utredningssekr Hans Haglund, IFO

justerare

Utdragsbestyrkande

1(1)
Datum

Dnr

2009-03-30

SON 2009/41
KS 2008/0355-10

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Hans Haglund

Socialnämnden

Yttrande över motion
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gustaf Hoffstedt, Lena Celion
och Inger Harlevi till socialnämnden för yttrande.
I motionen föreslås att tekniska nämnden bör få i uppdrag att utrusta infarten
till Åhlénsgaraget med något slags tidlås, så att obehöriga inte får tillträde till
garaget annan tid än dagtid. Motionärerna anför att det säljs alkohol till minderåriga i garaget och att det också är sannolikt att narkotika byter ägare där.
Individ- och familjeomsorgens medarbetare inom Missbrukarvården och Ungdomsenheten ser att Åhlénsgaraget är en samlingsplats för ungdomar och att
det är brister i vuxennärvaron, vilket leder till dålig kontroll av vilka aktiviteter
som äger rum där.
Kriminalpolisen får regelbundet tips och information om oroligheter i Östercentrum och om olaglig försäljning av alkohol i Åhlénsgaraget. Polisen har sett
att många ungdomar samlas där, men det är samtidigt svårt att övervaka garaget
effektivt.
Enligt 3 kap 1 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden bland annat i samarbete
med andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialnämnden i sin medverkan i samhällsplaneringen ta initiativ till och bevaka att
åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för
bland andra barn och ungdomar. Iakttagelser från såväl egen personal som polisen visar att Åhlénsgaraget under vissa tidpunkter är en dålig miljö för ungdomar att vistas i. Motionens intentioner stämmer väl överens med socialtjänstlagens bestämmelser.
Förslag till beslut
Socialnämnden tillstyrker Gustaf Hoffstedts m fl motion om stängning av
Åhlénsgaraget nattetid.

Lena Lager
socialdirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

Individ- och familjeomsorgen
621 81 VISBY

Polhemsgatan 29
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-27 98 85 (telefax)

www.gotland.se
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-02-03

Au § 35
Motion. Stäng Åhlénsgaraget nattetid
KS2008/355-10
- Motion ink 2008-08-21
- Tekniska nämnden 2008-12-17, § 360
- Ledningskontoret 2009-01-23

Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) har i motion föreslagit att – som ett led i det brottsförebyggande arbetet - tekniska nämnden ska få i uppdrag att verka för att obehöriga
inte får tillträde till det underjordiska garaget vid Åhléns kvällar och nätter. Att
utrusta garaget med tidlås kan vara en åtgärd.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget. Problemen är enligt polismyndigheten
inte av sådan art och grad att en stängning nattetid är motiverad och installation av
tidlås är för kostsamt.
Med hänvisning till tekniska nämndens och polisens yttranden föreslår
ledningskontoret att motionen ska avstyrkas.
Yrkande:
o

Gustaf Hoffstedt (M) yrkade att följande frågor skulle belysas ytterligare Polismyndighetens uppfattning, möjligheten att vidta andra åtgärder där t.ex.
kameraövervakning inte ska uteslutas – och kostnaderna - och att motionen
därför skulle återremitteras till tekniska nämnden. Motionen borde också
remitteras till socialnämnden.

Arbetsutskottets beslut
•

Motionen återremitteras till tekniska nämnden för att få följande frågor
ytterligare belysta: Polismyndighetens uppfattning, möjligheten att vidta andra
åtgärder där t.ex. kameraövervakning inte ska uteslutas, och kostnaderna.
Synpunkter ska också inhämtas från socialnämnden.

Expedieras:
Folkhälsoenheten för kännedom

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2008-12-17

TN § 360 Motion. Stäng Åhlénsgaraget nattetid
Tekniska förvaltningen 2008-11-26
Au § 280

Gustaf Hoffstedt (m) m fl har i en motion föreslagit att tekniska nämnden bör få
i uppdrag att utrusta infarten till garaget med någon slags tidlås. Förändringen
ska ske i samråd med berörda fastighetsägare. De bilägare som har privata pplatser i garaget utrustas med nyckel eller dylikt. Övriga ges endast tillgång till
garaget mellan klockan 06-21.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Det finns fyra ingångar till nedre parkeringsgaraget vid kv Dovhjorten. Att förse
dessa ingångar med grindar och tidlås är kostsamt. Det kräver även underhåll
som kan vara kostnadskrävande. Enligt biträdande Närpolischef kommissarie
Anders Särland anser Polismyndigheten inte att det finns sådana problem med
langning/försäljning av alkohol och andra droger i parkeringsgaraget att det
motiverar en sådan åtgärd som att stänga garaget på nätterna. Tekniska
förvaltningen delar Polismyndighetens åsikt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motion angående stängning av
Åhlensgaraget nattetid avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2010-03-29

Omvandling av alger till biogas.
Motion av Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 44

•

Motion 2009-09-14

•

Ledningskontoret 2009-12-17

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

MOTION
Stefaan De Maecker m.fl.
2009-09-14

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ALGER TILL BIOGAS – RENA STRÄNDER OCH EN
FRISKARE ÖSTERSJÖ
Nyligen antogs ”Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun”
då det fanns ett behov av att konkretisera antagna mål och visioner kring kommunens klimatpolitik. Vi
vill att strategin vidgas till att även omfatta en specifik satsning som både bidrar till en renare Östersjö
och erbjuder en bra lösning till problemet med alger på gotlänska stränder. Dessa utgör ett hinder för
bad och rekreation och när släket/tången ruttnar ger det dessutom upphov till olägenhet i form av lukt.
Detta är inte ett unikt problem för Gotland, och för att vända det negativa till något positivt har
Trelleborgs kommun gett företaget Detox AB i uppdrag att undersöka möjligheterna att samla in och
röta tång och alger till biogas och använda rötresterna som gödningsmedel. Om man samlar upp alger
ute till havs innebär det en minskning av övergödningsämnen samt t ex kadmium vilket bidrar till en
renare Östersjö. Uppsamlingen från stränderna tar bort problemet med otillgängliga och oattraktiva
stränder.
Detox AB har tagit fram ett utvecklingsprojekt som innebär en satsning på ny miljöteknik för hantering
av tång/alger från stränder och kustnära vatten. Hanteringen utgör ett helhetskoncept och omfattar
förbehandling, rening och produktion av biogas genom rötning. Projektet visar att det finns en god
potential i rening och rötning av tång och alger.
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige
att möjligheten till att förvandla alger till biogas ska arbetas in i kommunens biogasstrategi

Visby den 14 september 2009

Stefaan De Maecker (MP)

Harriet Lihnell (MP)

Matias Lundström (MP)

Torgny Lihnell (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
Bredgatan 4
621 57 VISBY

www.mp.se/gotland
gotland@mp.se
0498 215530

Sidan 1 av 1

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 44
Au § 44

Motion. Omvandling av alger till biogas
KS2009/358-43
- Motion 2009-09-14
- Ledningskontoret 2009-12-17

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i motion föreslagit att kommunens biogasstrategi ska kompletteras med satsning på möjligheten att omvandla alger till
biogas.
Ledningskontoret förtydligar att biogasstrategin inte en produktionsstrategi för
vilka substrat som ska rötas, utan handlar om hur marknaden för fordonsgas kan
utvecklas genom kommunens agerande. De produktionsanläggningar som nu
byggs på Gotland har tillgång till andra mer lätt tillgängliga rötbara fraktioner.
Någon omarbetning av strategin är inte aktuell och om biogasstrategin i en
framtid skulle bli en produktionsstrategi ska den omfatta fler substrat än alger.
Kontoret informerar kortfattat om pågående utvecklingsprojekt i landet. Motionen
föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till att det av ledningskontorets utlåtande
framgår att utvecklingen inom området noga följs men att det nu är för tidigt
att ta ställning till frågan om användning av havsalger för biogasproduktion.

2009-12-17

Dnr KS 2009/0358-43

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Gotlands kommun

Motion. Alger till biogas - rena stränder och en friskare
Östersjö
Motionen i sammanfattning
Miljöpartiet de Gröna har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
möjligheten att förvandla alger till biogas ska inarbetas i kommunens nyligen
antagna ”Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i
Gotlands kommun”.
Bakgrund
Motionärerna lyfter de olägenheter för bad och rekreation som ilandflutna alger utgör på de gotländska stränderna samt att insamling av alger ute havs
skulle bidra till en renare Östersjö.
Motionen hänvisar till ett utvecklingsprojekt som genomförts i Trelleborg
inom havsmiljöprojektet Baltic Master och som går ut på att utveckla metoder
för insamling och rötning av havsalger.
Vidare lyfter motionärerna fram miljöfördelarna med att rensa de gotländska
stränderna.
Bedömning
Motionärernas förslag är att kommunens biogasstrategi ska vidgas till att omfatta en specifik satsning på alger till biogas. Med tanke på att biogaspotentialen från mer lättillgängliga rötbara fraktioner på Gotland ännu är outnyttjad
bedömer Ledningskontoret att frågan om att röta alger är för tidigt väckt, de
som idag bygger produktionsanläggningar för biogas på Gotland har tillgång
till andra substrat.
Kommunen biogas strategi handlar om hur kommunen som kund kan bli en
drivande aktör på marknaden för biogas som drivmedel. Enligt strategin är
inte kommunen avsikt att bli en aktör inom produktionen av fordonsgas, därför rör strategin inte vilka substrat som ska rötas, utan bara hur marknaden för
fordonsgas ska utvecklas. För närvarande är det långt kvar innan efterfrågan
på gas på Gotland överstiger produktionspotentialen från lätt tillgängliga röt-
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2(2)
2009-12-17

Dnr 2009/0358-43

bara substrat inom lantbruket och livsmedelsindustrin på ön. Ur ekonomisk
synpunkt är det dessa som kommer att rötats i först hand.
Resultaten från Trelleborg visar också att det återstår mycket utvecklingsarbete, först i laboratorieskala och sedan på demonstrationsnivå innan tekniken för
att samla in och använda havsalger till biogasproduktion kan tillämpas i
kommersiell skala. Bland annat måste problemen med naturligt höga tungmetallhalter i alger lösas. Det måste också utvecklas teknik för effektiv insamling och sandrensning av alger.
Om transporterna på Gotland utvecklas positivt vad gäller omställning biogas
och om dessutom färjetrafiken inom något årtionde kommer att drivas helt eller delvis på gas så kan efterfrågan på biogas på Gotland komma att överstiga
potentialen från de substrat som idag bedöms som mest tillgängliga. Då kommer situationen här att likna den som nu finns i de regioner där efterfrågan på
biogas redan överstiger tillgången, t ex i Kalmar. Där startar nu ett projekt för
att testa och utvärdera nya marina eller strandnära substrat som fiskrens, vass,
musslor och alger. Projektet är ett Mål 2- projekt. Från Gotland medverkar
länsstyrelsens avdelning för vattnen och fiske för att få med vattnen runt Gotland och vattenverksamheter på Gotland i projektets potentialberäkning och
för att få hem projektets erfarenheter till Gotland.
•
•

Ledningskontoret bedömer att resultaten från detta projekt och antagligen följande projekt kommer att behövs som grund innan några beslut kan fattas som rör rötning av alger på Gotland.
Ledningskontorets bedömning är att när och om kommunens biogasstrategi ska utvecklas till att bli även en produktionsstrategi, så ska fler
substrat än alger räknas in. Just nu är det inte aktuellt att omarbeta
strategin.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
•

motionen avslås med hänvisning till Ledningskontorets bedömning.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Per Lindskog
utvecklingsdirektör
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Naprapater inom hälso- och sjukvården.
Motion av Matias Lundström m.fl. (MP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 43

•

Motion 2009-09-14

•

Ledningskontoret 2010-01-28

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 383
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MOTION
Matias Lundström m.fl.
2009-09-14

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

NAPRAPATER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Miljöpartiet de Gröna har en förhoppning om att flera legitimerade yrkesgrupper ska kunna bidra till en
god och säker vård. Naprapater är en yrkesgrupp som på Gotland inte ”är med i sjukvårdssystemet”.
De flesta landsting i Sverige har idag kopplat naprapater till sjukvårdens system. Det är förutom Gotland bara
Södermanland, Jönköping, Blekinge, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten landsting som inte har
tagit möjligheten att ”koppla på” naprapater till sjukvården. På vissa håll måste remiss skrivas ut, på andra håll
får man besöka naprapater ett antal gånger innan den övriga vården måste kontaktas.
Över en och en halv miljon behandlingar utförs varje år av naprapater i Sverige. Naprapater har en fyraårig
utbildning som är studiemedelsgrundande. Efter ett års praktik kan de ansöka om att bli legitimerade.
Naprapati är en form av ”manuell medicin” genom vilken man diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar besvär
relaterade till rygg, leder och muskler. Stor vikt läggs på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till
skadan. Just problemen med rörelseorgan blir allt vanligare i takt med att fler och fler blir alltför stillasittande i
sina arbeten. Samhällskostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensioneringar orsakade av besvär relaterade
till rygg, leder och muskler är i dag mycket stora. Naprapaternas utbildning gör att de ser till helheten på ett
annat sätt än vad läkarna gör idag vilket i vissa fall ökar chanserna på en snabb och lyckad återhämtning.
Framtiden kommer att gå mot ett större samarbete mellan de olika behandlingsformerna, så att vi kan dra nytta
av varandras erfarenheter och kunskaper.
Andra yrken är förstås lika viktiga inom sjukvården. T.ex. sjukgymnaster är ett självklart val vid rehabilitering
efter bl.a. stroke. Sjukgymnaster passar mycket bra in i olika vårdlag med arbetsterapeut, läkare, sjuksköterskor,
kurator m.m.
Genom att låta naprapater få komma in i systemet borde de avlasta läkarna så att dessa kan koncentrera sig på
annat än knän, ryggar etc. Det kan leda till minskade lönekostnader för läkarna främst genom minskat behov av
hyrläkare, nöjdare patienter och färre sjukskrivna och förtidspensionerade.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige
att Gotlands kommun ska ge samma möjligheter för legitimerade naprapater att komma in som ett komplement i
hälso- och sjukvårdsutbudet till gotlänningarna med samma villkor som övriga högkostnadsskyddsberättigad
yrkesgrupper
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Motion. Naprapater inom hälso- och sjukvården
KS2009/357-99
- Motion 2009-09-14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30
- Ledningskontoret 2010-01-28

Matias Lundström m.fl. (MP) har i motion föreslagit att besök hos legitimerad
naprapat ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen och hänvisat till förslag i
betänkande Regler för etablering av vårdgivare, SOU 2009:84, att införa ett nytt
system för etablering av vårdgivare som vill verka med offentlig finansiering.
Nämnden har också konstaterat att det i och för sig är fullt möjligt för hälso- och
sjukvårdsnämnden att träffa avtal med naprapat som därigenom kan verka ”inom
högkostnadsskyddet”. Av ekonomiska skäl och med hänsyn till osäkerhet om
behandlingens medicinska effekter har emellertid inga avtal träffats. I yttrandet
beskrivs också kortfattat utredningens förslag, en ny lag LOVE.
Ledningskontoret har med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
föreslagit att motionen ska avstyrkas.
Anm: Utredningen om patientens rätt har i sitt slutbetänkande, SOU 2009:84, föreslagit
införande av ett nytt system för etablering av vårdgivare som vill verka med offentlig
finansiering inom den öppna specialiserade vården (utanför primärvården). Det skulle
regleras i en ny lag, lag om vårdgivaretablering, LOVE. Nuvarande etablerings- och
ersättningsformer för läkare och sjukgymnaster skulle avvecklas. Nationella taxor inrättas
för samtliga legitimerade yrkesgrupper. Utredningen finner det angeläget att den
offentliga finansieringen öppnas för verksamhet som kan organiseras med andra kompetenser än läkare och sjukgymnaster. Betänkandet har remitterats till Gotlands kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

2010-01-28

1(1)
KS 2009/357

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunstyrelsen

Motion om naprapater inom hälso- och sjukvården
I en motion från miljöpartiet föreslås att legitimerade naprapater ska ges
samma möjlighet att bedriva vård liksom övriga yrkesgrupper som omfattas
av högkostnadsskyddet. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår motionen med
motiveringen att avvakta en utredning om införande av ”lag om
vårdgivaretablering” vilken omfatttar olika legitimerade yrkesutövares
möjligheter att verka med samhällsfinansiering.
Ledningskontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
föreslår att motionen avslås.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Motionen om naprapater inom hälso- och sjukvården avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 november 2009

HSN § 383. Motion- Naprapater inom hälso- och
sjukvården
HSN 2009/248, KS 2009/357 Motion, Förvaltningens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå motionen, med hänvisning till
den pågående utredningen om införande av ”Lag om vårdgivaretablering”.

HSN au § 347 Motion- Naprapater inom hälso- och sjukvården
I en motion från Miljöpartiet föreslås att legitimerade naprapater skall ges
samma möjligheter att bedriva vård som övriga högkostnadsskyddsberättigade
yrkesgrupper.
Högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård förutsätter
att verksamheten bedrivs med ersättning från landstinget med stöd av
lagstiftning eller genom vårdavtal mellan landstinget och vårdgivaren. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen har idag sådana avtal endast med läkare,
sjukgymnaster och fotvårdsterapeuter. Naprapaters möjlighet att verka inom
högkostnadsskyddet är således inte annorlunda än många andra
legitimationsyrkens, exempelvis psykologer, psykoterapeuter och kiropraktorer
vars behandlingar på motsvarande sätt kan utgöra ett bidrag och komplement i
vården.
Naprapati blev legitimationsyrke 1994 och sedan dess har ett antal landsting
införlivat denna yrkeskompetens i vårdutbudet, oftast genom tecknande av
vårdavtal med privatpraktiserande naprapater. Frågan har tidvis aktualiserats
även på Gotland men dels har tillräckligt stöd ansetts saknas ur
evidenssynpunkt för behandlingsformens resultat, dels har ekonomisk
resursknapphet inte givit möjligheter att prioritera ett införande av en ny
vårdverksamhet.
På nationell nivå har frågan om olika legitimerade yrkesutövares möjligheter
att verka med samhällsfinansiering utretts. Denna utrednings slutbetänkande
lämnades till regeringen den 2 november 2009 (SOU 2009:84).
I utredningen föreslås kraftigt utökade möjligheter för yrkesutövare inom
samtliga sjukvårdens legitimationsyrken att söka etablering inom
sjukvårdssystemets öppenvård inom ramen för en ny lagform LOVE, lagen om
vårdgivaretablering. Initialt omfattar lagen nuvarande lagreglerade
yrkesutövare; läkare och sjukgymnaster men avsikten är att fler grupper
successivt skall ges möjligheter att söka etablering inom ramen för ett
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 november 2009

nationellt fastställt taxesystem. Utredningen kommer att remissbehandlas under
2010 med avsikten att en ny lag skall kunna träda i kraft den 1 januari 2011.
Mot bakgrund av detta vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen avvakta med att
bereda etableringsmöjligheter för endast en av dessa grupper genom
samhällsfinansiering.
Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
avslå motionen, med hänvisning till den pågående utredningen om införande av
”Lag om vårdgivaretablering”.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Barnkonsekvensanalyser vid varje politiskt
beslut. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-02-25, § 45

•

Medborgarförslag 2009-03-04

•

Ledningskontoret 2010-02-01
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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.

Införa Barnkonsekvensanalyser
vid varje politiskt beslut.
Redovisa konsekvenser på kort sikt och på 5-10 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.

Barn har inte rösträtt. Barn är i högsta grad beroen
de av de beslut som politiker fattar.
Barn behöver närvarande vuxna för att utvecklas till
goda samhällsmedborgare. Förtätning av
barngrupper, uteblivet stöd till barn med särskilda
behov,minskning av personal genererar en kostnad
mycket större än den besparing man trodde sig göra
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 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Lena Lind
Lummelundsbruk
Postadress
621 71 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 45
Au § 45

Medborgarförslag. Barnkonsekvensanalyser vid varje politiskt beslut
KS2009/101-10
- Medborgarförslag 2009-03-01
- Ledningskontoret 2010-02-01

Lena Lind har i medborgarförslag föreslagit att barnkonsekvensanalyser ska göras
inför alla politiska beslut.
Ledningskontoret redogör bl.a. för vad som gjorts och vad som pågår inom olika
delar av den kommunala verksamheten för att förstärka barn- och ungdomsperspektiven i planeringen; aktiviteter som bedöms leda till att
medborgarförslaget blir genomfört. Medborgarförslaget föreslås tillstyrkas på så
sätt att kommunen genom IDA-gruppen genomför ett där planerat projekt om en
checklista för barnkonsekvensbedömningar och genomför utbildning.
Det antecknas att ledningskontoret ska ombesörja att nämnderna ska få yttra sig
över den utarbetade checklistan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kommunen genom IDA genomför det planerade
projektet, som innebär att en checklista för barnkonsekvensbedömningar
utvecklas och utbildning genomförs.

Expedieras:
För kännedom: Kultur- och fritidsförvaltningen Att: Arne Grau-Amnér

2010-02-01
KS 2009/101
Ledningskontoret
Lisa Stark

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag; införa barnkonsekvensanalyser vid varje
politiskt beslut. Redovisa konsekvenser på kort sikt, och på 5 –
10 år.
Lena Lind föreslår att kommunen inför politiska beslut analyserar
konsekvenser för barn. Förslaget motiveras med att barn inte har rösträtt och i
hög grad är beroende av beslut som politiker fattar. Förslagsställaren
framhåller att förtätning av barngrupper, uteblivet stöd till barn med särskilda
behov samt personalminskningar genererar en kostnad mycket större än den
besparing man trodde sig göra.
Vad är barnkonsekvensanalyser
I den nationella strategin för hur barnkonventionen ska genomföras i landet
(Prop. 1997/98:182) sägs bland annat att konsekvenserna för barn ska
analyseras vid statliga beslut som rör barn. Samma strategi säger även att
kommuner och landsting/regioner bör inrätta system för att kunna följa hur
barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnkonsekvensanalyser
är redskap för lokala och regionala beslutsfattare att förbättra barns och ungas
levnadsvillkor. Genom ett systematiskt arbetssätt ökar möjligheterna att
barnets bästa finns med i beslutsprocesser vilket i sin tur kan medverka till en
ökad kvalitet i verksamheter som berör barn och unga. Det finns flera
exempel på hur statliga, regionala och lokala myndigheter arbetat fram
modeller för att analysera konsekvenser för barn och ungdomar inför ett
beslut. Detta kan göras som mer omfattande utredningar när så krävs, (se
exempelvis Vägverkets modell på www.bo.se ), eller i form av kortare
checklistor som används i flera kommuner.
Vad har gjorts och vad planeras i Gotlands kommun
Ungdomsinflytande
Sedan 2001 har kommunen arbetat med ungdomsinflytande. Detta sker idag
inom ramen för IDA-gruppen (Inflytande Delaktighet Ansvar). IDA leds av
en styrgrupp med kommunalrådet för barn- och utbildning, en representant för
oppositionen, förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen samt en
tjänsteman vardera från barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen. IDA:s uppdrag är att stärka ungdomars möjligheter till

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

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

inflytande. IDA utarbetade underlaget till kommunens ungdomspolitiska
program och ansvarar för arbetet med kommunens ungdomsråd.
Utbildning om barnperspektivet
Gotlands kommun har i olika omgångar och senast under 2005-2006
genomfört utbildning om barnperspektivet och barnkonventionen för
nämnder, styrelser och förvaltningsledningar. Avsikten var att ge kunskap och
visa på praktiska ”verktyg”, som barnkonsekvensanalyser och checklistor för
barnperspektiv vid planering och beslut. En uppföljning visade att de konkreta
verktyg som introducerades inte kommit till användning. Några goda
exempel finns, som barn- och utbildningsnämndens arbete med elevenkäter
där barn och ungdomar får lämna synpunkter på skoltrivsel m m. En
lägesrapport om hur kommunen arbetat med att implementera
barnkonventionen har lämnats till kommunstyrelsen (KS § 83, 2008).
Utveckling av arbetssätt i ärendeberedningen
Under 2009 har ledningskontoret vid beredningen av förslag till
kulturpolitiskt respektive fritidspolitiskt program gjort bedömningar med en
ansats som innefattar flera perspektiv. Programförslagen har analyserats med
avseende främst på konsekvenser för ekonomi, regional utveckling och
barnperspektiv. Den bredare ansatsen bör ses som ett försök att utveckla
ärendeberedningen och gör inte anspråk på att vara fullständiga
barnkonsekvensanalyser.
Inför hösten 2009; en kommunal checklista för barnkonsekvensbedömningar
Inom ramen för IDA har en projektplan tagits fram för att stimulera
utvecklingen av kommunal ungdomspolitik. Projektet föreslås ledas av en
styrgrupp med politiker och tjänstemän. Under hösten 2009 planeras att
utarbeta en lokal barnchecklista samt att påbörja revidering av det
ungdomspolitiska programmet. Under 2010 planeras för utbildning till stöd
för genomförandet av checklistan. Det reviderade ungdomspolitiska
programmet beräknas vara klart för politiskt ställningstagande i juni 2010.
Arbetet ska genomföras i samarbete med ungdomsrådet, de politiska
ungdomsförbunden, Rädda Barnen och Länsteatern. Projektet genomförs med
resurser från kultur- och fritidsförvaltningen. Därtill söks utvecklingsmedel
från Statens ungdomsstyrelse.
I samarbete mellan ledningskontoret och stadsarkitektkontoret pågår under
2009 arbete för att bedöma de tre dimensionerna av hållbar utveckling,
inklusive barnperspektivet, i översiktsplaneringen. En barnchecklista kommer
att användas som del av underlaget för detta utvecklingsarbete.

Ledningskontorets bedömning
Barnperspektivet är en fråga om medborgerliga rättigheter och en viktig del
av den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Verktyg för att bedöma
konsekvenser inför beslut ur barns och ungas perspektiv bör prövas och

utvärderas. Det pågående och planerade arbetet som beskrivits ovan bedöms
leda till att medborgarförslaget blir genomfört. Det är positivt att arbetet sker i
bred samverkan med ungdomar i ungdomsrådet, den politiska
ungdomsförbunden, Rädda Barnen och Länsteatern.
Förslag till beslut
-

Medborgarförslaget tillstyrks såtillvida att kommunen genom IDA
genomför det planerade projektet, utvecklar en checklista för
barnkonsekvensbedömningar samt genomför utbildning.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Per Lindskog
utvecklingsdirektör

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdag

Ärende 12

2010-03-29

Motioner och medborgarförslag under
beredning
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 46

•

Förteckning
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2010-02-25
2010-02-16

Ks § 46
Au § 46

Förteckning motioner och medborgarförslag under beredning
- Ledningskontoret förteckning

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning inom kommunstyrelsen per januari månad 2010.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

Diarienr

Reg. datum

Motion

Motionär

Remiss

KS 2007/0423 2007-10-16

Översyn av kollektivtrafiken

Roland Norbäck (V) m fl

TN inkommet

KS2009/354

2009-09-15

Grön omsorg inom dagverksamheten

Dahlby och Westerén (S)

SON

KS2009/357

2009-09-15

Naprapater inom hälso- och sjukvården

Matias Lundström m.fl. (MP)

HSN inkommet

KS2009/360

2009-09-15

Meddelarskydd i upphandlade tjänster

Björn Jansson (S)

KS2009/407

2009-10-15

Ultraljudsundersökning av prostatakörteln män över 50 år

Mats-Ola Rödén, Bror Lindahl (FP)

HSN

KS2009/475

2009-11-24

Gratis hemtest för klamydia

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)

HSN

Ks2009/476

2009-11-25

Satsning på lärardriven forskning

Janica Sörestedt (S)

BUN, GyVux

KS2009/477

2009-11-25

Rabatterad förhyrning av kongresshallen

Brittis Benzler m.fl. (V)

KS2009/509

2009-12-09

Parboende - inte skilja på par i särskilt boende

Bror Lindahl (FP)

SON

K2009/523

2009-12-17

Kameraövervakning av Östercentrum

Gustaf Hoffstedt (M)

TN

KS2008/299

Anm. Motion om tidsbegränsade anföranden i kommunfullmäktige har överlämnats till KF (presidium) och inte ansetts kräva kommunstyrelsens yttrande

Diarienr

Reg. datum

Medborgarförslag

Förslagsställare

KS 2009/68

2009-02-11

Krav på djuruppfödningen i upphandlingen

Annika Farinder

Överlämnat till KS

KS 2009/340

2009-09-10

Videokonferenslokal Visborg

Stefan Andersson

Överlämnat till KS

KS 2009/377

2009-09-25

Uppdelade upphandlingar

Susanne Welin-Berger

Överlämnat till KS

KS 2009/378

2009-09-25

Krav enl. djurskydds-m.fl. lag vid upphandling

Susanne Welin-Berger

Överlämnat till KS

KS 2009/406

2009-11-23

Informationskontor i Burmeisterska huset

Wiveka Schwartz

Överlämnat till KS

Anm: Förteckningen innehåller inte de medborgarförslag som kommunfullmäktige fr.o.m. juni 2007 beslutat överlämna till andra nämnder än kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2010-03-29

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
•

Håkan Olssons medborgarförslag om att avskaffa tjänsten som världsarvskoordinator.
•

Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 32
• Ledningskontoret 2009-12-17
• Medborgarförslag (2009-03-05)

•

Inger Carlstedts medborgarförslag om anordnande av gruppboende för Unga
Aspergare i Hemse.
•
•

•

Irene Magnussons medborgarförslag om att riva upp besluten att lägga ner
dagcentralen och stänga köket vid Klostergården i Roma.
•
•

•

Socialnämnden 2009-09-16, § 97
• Socialförvaltningen 2009-08-20
Medborgarförslag (2009-04-27)

Margareta Lindholms medborgarförslag om införande av S:t Göransdag 23 april.
•
•

•

Socialnämnden 2009-12-09, § 144
• Socialförvaltningen 2009-11-23
Medborgarförslag (2009-03-12)

Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 33
• Ledningskontoret 2010-01-14
• Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-25, § 67
Medborgarförslag (2009-06-01)

Iréne Magnussons medborgarförslag om att socialnämnden tillförs pengar så att
terapilokaler, kök, matsal m.m. i Roma blir kvar i kommunens regi.
•
•

Socialnämnden 2010-02-17, § 11
• Socialförvaltningen 2010-01-31
Medborgarförslag (2009-10-06 )

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2010-03-29
Forts.

•

Iréne Magnussons medborgarförslag om att utnyttja kök och samlingslokaler i
”gamla” Klostergården även efter att de nya lokalerna tas i bruk.
•
•

•

Iréne Magnussons medborgarförslag om att bygga om gamla delen av
Klostergården till trygghetsboende eller bygga ett helt nytt på samma plats.
(Inkom 2009-10-21)
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-02-24, § 30
Medborgarförslag (2009-09-01)

Aina Mattsons medborgarförslag om att återinföra de icke tidsbestämda
parkeringsplatserna i Åhlénsgaraget.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-02-24, § 29
Medborgarförslag (2009-06-22)

E F:s medborgarförslag om bättre skyltar, med bild, vid farliga stränder.
•
•

•

Socialnämnden 2010-02-17, § 10
• Socialförvaltningen 2010-01-31
Medborgarförslag (2009-10-21)

Pär Gustafssons medborgarförslag om att förbjuda biltrafik på Södra Hällarna.
(Inkom 2009-06-22)
•
•

•

Socialnämnden 2010-02-17, § 9
• Socialförvaltningen 2010-01-31
Medborgarförslag (2009-10-08)

Tekniska nämnden 2010-02-24, § 31
Medborgarförslag (2009-09-18)

Lena Nilssons medborgarförslag om att anordna gatlyse på rastplatsen/busshållplatsen i Levide.
•
•

Tekniska nämnden 2010-02-24, § 34
Medborgarförslag (2009-09-21)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-02

Ks § 32
Au § 29

Medborgarförslag. Avskaffa tjänsten som världsarvskoordinator
KS2009/106-04
- Medborgarförslag 2009-03-04
- Kommunfullmäktige 2009-03-23, § 55
- Ledningskontoret 2009-12-17

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att tjänsten som världsarvskoordinator ska avskaffas. Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret anser att de koordinerande insatserna är nödvändiga och
hänvisar till innebörden av begreppet världsarv samt den beslutade handlingsplanen för hansestaden Visby och organisationen för arbetet med den
(kommunstyrelsen § 79/2007).
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

1(1)
2009-12-17

Dnr KS 2009/106

Ledningskontoret
Avdelningen för regional utveckling
Tillväxtenheten
Petter Engström

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag ”Avskaffa tjänsten som världsarvskoordinator”
Bakgrund
Håkan Olsson har i ett medborgarförslag ifrågasatt tjänsten som
världsarvskoordinator. Håkan Olsson menar att tjänsten är påhittad och att det inte
finns någon nytta med den, och att den skulle kunna tas bort nu när Gotlands
kommuns ekonomi är kärv.
Överväganden
Hansestaden Visby är ett av UNESCO utsett världsarv och kulturminne som är
”så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för
framtida generationer”. En plats som upptagits på UNESCO:s världsarvslista ska
garanteras skydd och vård för all framtid.
För att klara de skyldigheter som följer med förvaltande av ett världsarv antog
kommunfullmäktige 2003 en handlingsplan för Hansestaden Visby, där gemensam
grundsyn och samverkan är grundstenarna i arbetet. Under 2007 skapades även en
ny organisation för att möjliggöra ett mer offensivt arbete med världsarvet.
Organisationen består av två samverkansgrupper, en årligen återkommande
tematisk konferens och en arbetsgrupp på stadsarkitektkontoret. Det är denna
organisation som bedöms behöva en sammanhållande koordinator för att arbetet ska
kunna bedrivas effektivt.
Hansestaden är ovärderlig för det gotländska varumärket och utgör en stark
reseanledning som gagnar den gotländska besöksnäringen. Gotlands kommun har
åtagit sig att för all framtid skydda och vårda världsarvet.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

0498-26 90 00
0498-26 90 52 (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.

Ta bort tjänsten på ledningskontoret som
heter världsarvskoordinator. För att det är
en påhittad tjänst som inte har
funnits förrän 2006.
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.

Tjänsten har Sonia Landin och har funnits sedan
2006. Det skulle spara Gotlands kommun 2,4
miljoner + lön. Jag tycker pengarna borde satsats på
skolan och barnomsorgen i stället, för att spara in
tjänster där. Det blir en hel del pengar att spara in på
den tjänsten som kan läggas på annat.
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 - 04

Namnteckning
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

9 december 2009

SON § 144
Medborgarförslag; Gruppbostad för unga personer med
Aspergers syndrom på Silvergatan 12 i Hemse – återremiss
•

SON 2009/183, Tjänsteskrivelse dat 2009-11-23, SON/Au 2009-12-02, § 90

Ärendebeskrivning
Inger Carlstedt har i medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att det ska
inrättas en gruppbostad vid Silvergatan i Hemse för unga personer med Aspergers
syndrom. Som motiv anges att det finns ett behov av en sådan bostad eftersom folkhögskolan i Hemse har en särskild utbildning som riktar sig till personer med
Aspergers syndrom.
Förvaltningen har undersökt behovet av en gruppbostad för personer med Aspergers
syndrom och kommit fram till att det inte finns något sådant behov i dagsläget.
Personer med Aspergers syndrom har för övrigt mycket sällan behov av eller önskan
om boende i gruppbostad.
Socialnämnden återremitterade 2009-10-28 ärendet med motiveringen att styrelsen för
folkhögskolan i Hemse ville ha möjlighet att diskutera frågan innan beslut fattades
(SON § 116/2009). Frågan har diskuterats av styrelsen som framför att om socialnämnden har för avsikt att starta ett gruppboende så vill skolan samråda med
nämnden. I sak har styrelsen inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

___
Beslutet meddelas:
Inger Carlstedt, Smedjegatan 11, 623 50 Hemse
Utvecklingsledare Agneta Wahnström, SOF
Beställarchef Lena Gustafsson, SOF

justerare

Utdragsbestyrkande

2009-11-23

1(2)
SON 2009/183

Socialförvaltningen
Agneta Wahnström

Socialnämnden

Medborgarförslag – inrättande av gruppbostad för unga
personer med Aspergers syndrom vid Silvergatan 12 i
Hemse

Inger Carlstedt har i medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att
det ska inrättas en gruppbostad vid Silvergatan i Hemse för unga personer
med Aspergers syndrom. Som motiv anges att det finns ett behov av en sådan
bostad eftersom Folkhögskolan har en särskild utbildning som riktar sig till
personer med Aspergers syndrom.
Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt LSS 9 § 9 som man
som enskild ansöker om. Insatsen kan verkställas antingen som servicebostad
eller som gruppbostad där gruppbostad är boendealternativet för de personer
som har ett stort omvårdnadsbehov och behöver mer eller mindre kontinuerlig
tillsyn av personal. Servicebostad är en mellanform mellan gruppbostad och
egen lägenhet där de enskilda bostäderna inte behöver vara i direkt anslutning
till gemensamhetslokal utan finns spridda i ett bostadsområde. Det är denna
boendeform som mest efterfrågas. Av den boendeförsörjningsplan som
Socialnämnden antog vid sitt sammanträde i september i år framgår att av 54
nya beslut om bostad med särskild service de senaste åren så har bara fyra
verkställts som gruppbostad. Tillgången på gruppbostäder motsvarar behovet
och det finns inget behov av nyetablering av den boendeformen.
Personer med Aspergers syndrom har mycket sällan behov av eller önskan om
boende i gruppbostad. Omvårdnadsbehovet är oftast inte omfattande men det
kan finnas behov av praktiskt och strukturellt stöd som väl kan ges i en
servicebostad. Personer med denna diagnos har också ofta behov av
avskildhet vilket är svårare att tillgodose i en gruppbostad. Det finns för
närvarande inga aktuella ansökningar eller beslut som inte verkställts om
bostad med särskild service från unga personer med Aspergers syndrom.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bredgatan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Socialnämnden återremitterade 2009-10-28 ärendet med motiveringen att
styrelsen för folkhögskolan i Hemse ville ha möjlighet att diskutera frågan
innan beslut fattades. Vid samtal med folkhögskolans rektor Tomas Nilsson
framkom att frågan diskuterats av styrelsen och att man då framfört att om
socialnämnden hade för avsikt att starta ett gruppboende så ville skolan
samråda med kommunen. Man har i sak inget att erinra mot förslaget.

Förslag till beslut:
Socialnämnden avslår medborgarförslaget

Lena Lager
Socialdirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Unga Aspergare behöver ett gruppboende i Hemse.
Silvergatans gruppboende skall/har flyttat till Klinte
hamn så vi anser att lokalerna är lämpliga för ett
gruppboende med Unga Aspergare.
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 finns ett behov av ett gruppboende för Unga
Aspergare på sudret. Då det finns en klass med
Unga Aspergare på Folkhögskolan i Hemse så
skulle det vara nära för eleverna och de behöver inte
pendla till Visby. Det kan även finnas andra Unga
Aspergare på sudret om behöver ett eget boende.
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 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Inger Carlstedt
Smedjegatan 11
Postadress
623 50 Hemse
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

16 september 2009

SON § 97
Medborgarförslag; Riv upp beslutet om att lägga ner
dagcentralen och att stänga köket på Klostergården i Roma
•

SON 2009/247, Tjänsteskrivelse dat 2009-08-20, SON/Au 2009-09-09, § 60

Ärendebeskrivning
Irene Magnusson har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige krävt att beslutet
om nedläggning av dagcentralen på Klostergården i Roma skall rivas upp. I medborgarförslaget framförs också krav på att riva upp beslutet att stänga köket på
Klostergården. Ärendet har överlåtits till socialnämnden för beslut.
Som motivering anges i medborgarförslaget att nedläggningarna är kapitalslöseri och
ett svek mot de äldre i Roma med omnejd. Förslaget motiveras även med att de som
fattat beslut om nedläggningen inte varit och besökt Klostergårdens verksamhet.
Klostergårdens restaurang har tidigare drivits av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att avveckla restaurangen.
Socialnämnden har redan tidigare beslutat att föreslå en finansiering av halva hyran
för lokalen i Roma, en kostnad på maximalt 400 000 kronor per år. Detta för att
möjliggöra för frivilliga att ta över dagcentralen på Klostergården i Roma.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget såtillvida att socialnämnden medfinansierar
halva hyran för lokalen, dock maximalt 400 000 kronor per år.

____
Yrkande
Gunilla Wigren Dahlin (M) och Bror Lindahl (Fp) yrkar att nämnden ska avslå
medborgarförslaget, men förklara sig villig att medfinansiera halva hyran för lokalen,
maximalt 400 000 kronor per år, om någon organisation förklarar sig villig att driva
dagverksamheten på Klostergården och kan presentera en verksamhetsplan för detta
senast 2009-10-31.
Ordföranden ställer proposition på Dahlins och Lindahls yrkande och arbetsutskottets
förslag till nämnden och finner att majoritet har vunnits för Dahlins och Lindahls
yrkande.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Dock är socialnämnden villig att
medfinansiera halva hyran för lokalen, maximalt 400 000 kronor per år, om någon
organisation förklarar sig villig att driva dagverksamheten på Klostergården och kan
presentera en verksamhetsplan för detta senast 2009-10-31.
justerare

Utdragsbestyrkande

2009-08-20
1(1)
Dnr: SON 2009/247
Socialförvaltningen
Hanna Hällegard

Socialnämnden

Medborgarförslag att riva upp beslut om nedläggning av
dagcentral och kök på Klostergården
Irene Magnusson har i medborgarförslag till kommunfullmäktige krävt att
beslutet om nedläggning av dagcentralen på Klostergården i Roma skall rivas
upp. Medborgarförslaget innefattar även krav på att riva upp beslutet att
stänga köket på Klostergården.
Ärendet har överlåtits till Socialnämnden för beslut.
Den motivering som anges i medborgarförslaget är att nedläggningarna ses
som kapitalslöseri och ett svek mot de äldre i Roma med omnejd. Dagcentralen i Roma anses vara en verksamhet som i dagsläget sjuder av liv och
erbjuder en mängd aktiviteter. Vidare motiveras förslaget med att de som
fattat beslut om nedläggningen inte varit och besökt Klostergårdens verksamhet.
Klostergårdens restaurang har tidigare drivits av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att
avveckla restaurangen.
När det gäller dagcentralen på Klostergården så har Socialnämnden sedan
tidigare förslagit att möjliggöra en verksamhet för frivilliga i Roma.
Socialnämndens förslag innebär att nämnden finansierar halva hyran för
lokalen i Roma vilket uppgår till en kostnad på max 400 000 kronor per år.
Förslag till beslut:
Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget så tillvida att socialnämnden
medfinansierar halva hyran för lokalen, dock max 400 000 kronor per år

Lena Lager

Eva Sellbergs

socialdirektör

utvecklingschef

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bredgatan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@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.

JAG KRÄVER ATT BESLUTET ATT LÄGGA NER DAG
CENTRALEN PÅ KLOSTERGÅRDEN I ROMA SKALL RIVAS UPP
OCH DETTA GÄLLER ÄVEN DET VÄL FUNGERANDE KÖKET
SOM STÄNGDES.
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.

EFTER ATT DET FRAMKOMMIT ATT FLERA AV SOCIAL
NÄMNDENS LEDAMÖTER ALDRIG VARIT PÅ KLOSTER
GÅRDEN, MEN ÄNDÅ KAN RÖSTA, SÅ ATT DET LEDER TILL
ATT DESSA VERKSAMHETER LÄGGS NER OCH BYGGNADEN
RIVS. JAG KRÄVER ATT BESLUTET OMPRÖVAS. DET ÄR ETT
KAPITALSLÖSERI UTAN LIKE OCH ETT STORT SVEK MOT DE
ÄLDRE, PÅ GRÄNSEN TILL SKANDAL. LÅT DAGCENTRALEN
VARA KVAR, STARTA UPP KÖKET IGEN. DAGCENTRALEN
SJUDER IDAG AV LIV, FLER OCH FLER DELTAR I OLIKA
AKTIVITETER.
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

2009-04-25
Namnförtydligande

IRENE MAGNUSSON
Adress

BRUKSGATAN 2
Postadress

622 54 ROMAKLOSTER

TEL. 22 38 34

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-02

Ks § 33
Au § 30

Medborgarförslag. Inför en St Göransdag
KS2009/231-10
- Medborgarförslag 2009-05-28
- (Kommunfullmäktige 2009-06-15, § 102)
- Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-25, § 67
- Ledningskontoret 2010-01-14

Margareta Lindholm har i medborgarförslag föreslagit att Gotland ska införa
St Göransdagen 23 april och efterlikna Barcelona där den dagen är rosens och
bokens dag. Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden har avstyrkt förslaget med hänvisning till att det inte
är en kommunal angelägenhet.
Ledningskontoret har avstyrkt förslaget; en intressant idé men inte något som
Gotlands kommun varken kan eller ska ta operativt ansvar för.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2010-01-14
Dnr KS 2009/231-10
Ledningskontoret
Petter Engström

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag S:t Göransdagen
Bakgrund
Margareta Lindholm har i ett medborgarförslag föreslagit att Gotland inför en
S:t Göransdag. Idén har tagits från Barcelona, där man den 23 april varje år
firar riddaren S:t Göran genom att ge en vän en ros eller en bok.
Förslagsställaren menar att evenemanget skulle passa bra även på Gotland då
det finns kopplingar till den medeltida världsarvsstaden och epitetet rosornas ö.
Överväganden
Medborgarförslaget är en intressant idé som sammanfaller väl med de
ambitioner som finns på Gotland om att skapa nya evenemang, arrangemang
och reseanledningar till ön. En genomförare saknas dock i förslaget och om
konceptet ska få genomslag krävs en hel del arbete. Gotlands kommun kan i
vissa fall medverka till att utvecklingsidéer prövas, men inte genom att ta över
ansvaret för dem. Gotlands kommun har inga personella resurser att sätta in för
att utveckla koncept och/eller genomföra evenemang av det slag som föreslås i
detta medborgarförslag och instämmer därför i Kultur- och Fritidsnämndens
yttrande att ”förslaget är vällovligt men det kan ej anses ingå i kommunens
uppdrag att lansera och genomföra det”.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahlöf
Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
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

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2009-08-25

KFN § 67
Medborgarförslag om införande av S:t Göransdagen 23 april
Dnr: KFN 2009/192-70

Förslaget
Inför S:t Göransdagen 23 april i likhet med Barcelona, där det är rosens och
bokens dag .
Motivering
S:t Göran är en medeltida riddare som passar i världsarvsstaden Visby. I
Barcelona ger man 23 april en ros till någon man tycker om – det passar väl på
rosornas ö! Dessutom ger man bort en bok – överallt säljs bra böcker på gatorna
så att man kan ge en vän något tänkvärt. UNESCO har gett dagen sitt stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande
Förslaget är vällovligt men det kan ej anses ingå i kommunens uppdrag att
lansera och genomföra det varför förslaget föreslås avslås.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Att avslå förslaget i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens yttrande.
_____

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 Gotland inför S:t Göransdagen 23
april i likhet med Barcelona. Det är där rosens och
bokens dag.
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.

S:t Göran är en medeltida riddare som passar i
världsarvsstaden Visby. I Barcelona ger man 23:e
april en ros till någon man tycker om, det passar väl
på Rosornas ö? Dessutom ger man bort en bok 
överallt säljs bra böcker på gatorna - så att man kan
ge en vän något tänkvärt också. UNESCO har gett
dagen sitt stöd.
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 - 28

Namnteckning
Namnförtydligande

Margareta Lindholm
Rute Valleviksvägen 37
Postadress
624 58 Lärbro
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

17 februari 2010

SON § 11
Medborgarförslag; Tillför mer resurser till socialnämnden
•

SON 2009/434, Tjänsteskrivelse dat 2010-01-31, SON/Au 2010-02-10, § 10

Ärendebeskrivning
Roma PRO, genom Iréne Magnusson, har till kommunfullmäktige inkommit med
medborgarförslag där socialnämnden föreslås få mer resurser för att kunna behålla
terapilokal, kök och matsal i kommunal regi. Som motivering anges att det förutom
ett äldreboende i Roma även finns behov av en samlingsplats för äldre. Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut i ärendet.
Socialnämnden behandlade på sammanträde i december 2009 besparingar i budget för
2010 (SON § 132/2009). Då beslutades att koncentrera dagcentralerna till tre platser
på Gotland - Visby, Hemse och Slite. Socialnämnden har inte för avsikt att begära mer
medel för sådan verksamhet som föreslås i medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Medborgarförslaget om att socialnämnden tillförs mer resurser anses besvarat med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Socialnämndens beslut
Medborgarförslaget om att socialnämnden tillförs mer resurser anses besvarat med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

___
Beslutet meddelas:
PRO, c/o Iréne Magnusson, Bruksgatan 2, 622 54 Romakloster
Verksamhetsutvecklare Hanna Hällegard, ÄO
Avd chef Mariann Godin Luthman, ÄO

justerare

Utdragsbestyrkande

2010-01-31

1(1)
Dnr: SON 2009/434

Socialförvaltningen
Hanna Hällegard

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att socialnämnden tillförs mer
resurser
Roma PRO, genom Irene Magnusson har, till kommunfullmäktige inkommit
med medborgarförslag där socialnämnden föreslås erhålla mer resurser för att
kunna behålla terapilokal, kök och matsal i kommunal regi. Som motivering
anges att det förutom ett äldreboende i Roma även finns ett behov av en
samlingsplats för äldre.
Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut i ärendet.
Socialnämnden behandlade på sammanträde i december 2009 (SON §
132/2009) besparingar i budget för 2010. Vidare beslutades att koncentrera
dagcentralerna till tre platser på Gotland - Visby, Hemse och Slite. Socialnämnden har inte för avsikt att begära mer medel för sådan verksamhet som
föreslås i medborgarförslaget.

Förslag:
Socialnämnden lämnar ovanstående skrivning som svar på medborgarförslaget om att socialnämnden tillförs mer resurser.

Lena Lager
socialdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@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.

Roma PRO kräver att fullmäktige och kommunstyrelse tar ansvar.
Tillför socialnämnden pengar så terapilokaler, kök, matsal m.m. blir
kvar i kommunens regi. Sedan kan frivilliga starta och genomföra
sådant som våra äldre i Romabygden behöver för ett meningsfullt
liv på äldre dagar.
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 vill inte att ni nonchalant slussar över detta viktiga ärende till
socialnämnden, utan är beredda att visa oss, att ni är villiga att ge
våra äldre i Roma mer än ett nytt kronikerboende 2010. Ni såväl
som vi vet att socialnämnden inte har de pengar som behövs för
detta. Vi överlämnade 1 187 namn till G. Hoffstedt som visar vikten
att få ha kvar den nyare delen av Klostergården. Sviker ni oss i
detta, sviker ni er själva.
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

2009-10-05
Namnförtydligande

ROMA PRO genom IRÉNE MAGNUSSON,ordf.
Adress

Bruksgatan 2
Postadress

622 54 ROMAKLOSTER
E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2009-07-01
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

17 februari 2010

SON § 9
Medborgarförslag; Använd befintligt kök i den gamla delen av
Klostergården
•

SON 2009/433, Tjänsteskrivelse dat 2010-01-31, SON/Au 2010-02-10, § 8

Ärendebeskrivning
Iréne Magnusson har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag
om att framöver använda det kök som finns i den gamla delen av Klostergården. Iréne
Magnusson föreslår vidare att samlingslokalerna bör bevaras samt att en planering av
ett äldreboende bör ske. Som motivering till förslaget anger Iréne Magnusson att alla
människor behöver stimulans i olika former, att det finns ett behov av god och nylagad mat, att kontakt med andra, sång, musik och gudstjänster är viktigt. Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut i ärendet.
Klostergårdens kök har tidigare drivits av hälso- och sjukvårdsförvaltningen men
hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om kökets avveckling. För de som är
boende på Roma äldreboende finns möjlighet till lagad mat på respektive enhet. När
det gäller bevarandet av samlingslokalen i Klostergårdens gamla del har socialnämnden tidigare beslutat att medfinansiera halva hyran, dock maximalt 400 000 kronor
per år (SON § 67/2009). Kostnader för personal finansieras inte av socialnämnden.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om ett fortsatt användande av köket i den
gamla delen av Klostergården.
Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget om att bevara samlingslokalen i den
gamla delen av Klostergården såtillvida att socialnämnden medfinansierar halva hyran
för lokalen, dock maximalt 400 000 kronor per år.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om ett fortsatt användande av köket i
den gamla delen av Klostergården.
Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget om att bevara samlingslokalen i den
gamla delen av Klostergården såtillvida att socialnämnden medfinansierar halva
hyran för lokalen, dock maximalt 400 000 kronor per år.
___
Beslutet meddelas:
Iréne Magnusson, Bruksgatan 2, 622 54 Romakloster
Verksamhetsutvecklare Hanna Hällegard, ÄO
Avd chef Mariann Godin Luthman, ÄO

justerare

Utdragsbestyrkande

2010-01-31

1(1)
Dnr: SON 2009/433

Socialförvaltningen
Hanna Hällegard

Socialnämnden

Svar på medborgarförlsag om att framöver använda befintligt kök i den
gamla delen av Klostergården
Irene Magnusson har till kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag om att
framöver använda det kök som finns i den gamla delen av Klostergården. Irene Magnusson
föreslår vidare att samlingslokalerna bör bevaras samt att en planering av ett äldreboende
bör ske. Som motivering till förslaget anger Irene Magnusson att alla människor behöver
stimulans i olika former, att det finns ett behov av god och nylagad mat, att kontakt med
andra, sång, musik och gudstjänster är viktigt.
Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut i ärendet.
Klostergårdens kök har tidigare drivits av hälso- och sjukvårdsförvaltningen men hälsooch sjukvårdsnämnden har beslutat om kökets avveckling. För de som är boende på
Roma äldreboende finns möjlighet till lagad mat på respektive enhet.
När det gäller Irene Magnussons förslag att bevara samlingslokalen i Klostergårdens
gamla del har socialförvaltningen i möten och kontakter med berörda föreslagit följande:
•
•
•

Socialnämnden finansierar halva hyran på den aktuella lokalen. Denna summa
uppgår till max 400 000 kronor per år.
Kostnader för personal finansieras inte av socialnämnden.

Förslag till beslut:
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om ett fortsatt användande av köket i
den gamla delen av Klostergården

• Socialnämnden tillstyrker medborgarförslaget om att bevara samlingslokalen i den
gamla delen av Klostergården så tillvida att socialnämnden medfinansierar halva
hyran för lokalen, dock max 400 000 kronor per år

Lena Lager
socialdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bredgatan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@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.

Eftersom det finns ett helt fungerande kök på Klostergården tycker jag
att man ska börja använda det igen. Det är vars och ens rätt att få
nylagad mat. Även samlingslokalerna bör bevaras. I det nya finns inte
plats för trevliga sammankomster. Planera också för ett äldreboende.
Sedan har ni något verkligt gediget för de äldre i Roma. Många frivilliga
händer finns som på olika sätt kan hjälpa till. Ta ert ansvar.

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.

Ni kan bygga en sluss mellan nya och gamla Klostergården, som
personal och boende lätt kan röra sig emellan. Alla vet vi att det inte
finns massor av pengar att ta av, men man kan omdisponera dessa och
prioritera det mest primära först. Man får inte räkna bort någon
människa, hur gammal man än är. Alla behöver stimulans i olika former,
där god mat,nylagad, kontakt med andra, sång och musik, gudstjänster
m.m. Är oerhört viktigt. Låt ett bra och fint äldreprojekt i Roma bli till
något ni kan vara stolta över att ha åstadkommit. Finns viljan går det att
åstadkomma mycket.
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

2009-10-07
Namnförtydligande

Iréne Magnusson
Adress

Bruksgatan 2
Postadress

622 54 Romakloster

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

17 februari 2010

SON § 10
Medborgarförslag; Bygg trygghetsboende i Roma
•

SON 2009/432, Tjänsteskrivelse dat 2010-01-31, SON/Au 2010-02-10, § 9

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Roma PRO, genom
Iréne Magnusson, med förslag om att bygga om gamla delen av Klostergården eller
att bygga nytt trygghetsboende på samma plats. Som motivering till förslaget anges att
Roma bör bli ett pilotprojekt när det gäller trygghetsboende och att man bör ta tillvara
de resurser som finns i Roma. Som motivering anges vidare de möjligheter kommunen
har att finansiera nybyggnation av trygghetsbostäder genom statliga medel. Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut i ärendet.
Regeringen beslutade den 2009-11-26 att det nuvarande statliga investeringsstödet för
särskilda boenden även ska kunna lämnas till en ny boendeform – trygghetsbostäder
för äldre. Socialförvaltningen avser att utreda behovet av trygghetsbostäder samt undersöka möjligheterna till att få statligt investeringsstöd. Lokalerna i den gamla delen
av Klostergården bedöms inte vara lämpliga för denna form av boende.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att bygga trygghetsboende i den gamla delen av

Klostergården

Socialnämndens beslut
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att bygga trygghetsboende i den gamla
delen av Klostergården

___
Beslutet meddelas:
PRO, c/o Iréne Magnusson, Bruksgatan 2, 622 54 Romakloster
Verksamhetsutvecklare Hanna Hällegard, ÄO
Avd chef Mariann Godin Luthman, ÄO

justerare

Utdragsbestyrkande

2010-01-31

1(1)
Dnr: SON 2009/432

Socialförvaltningen
Hanna Hällegard

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att bygga trygghetsboende i
Roma
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige, från Roma PRO
genom Irene Magnusson, med förslag om att bygga om gamla delen av
Klostergården eller att bygga nytt trygghetsboende på samma plats. Som
motivering till förslaget anges att Roma bör bli ett pilotprojekt när det gäller
trygghetsboende och att man bör ta tillvara de resurser som finns i Roma.
Som motivering anges vidare de möjligheter kommunen har att finansiera
nybyggnation av trygghetsbostäder genom statliga medel.
Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta beslut.
När det gäller upprättande av trygghetsbostäder för äldre beslutade regeringen
den 26 november 2009 att det nuvarande statliga investeringsstödet för särskilda boenden även ska kunna lämnas till en ny boendeform – trygghetsbostäder för äldre. Investeringsstödet på 500 miljoner kronor blir därmed
tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt boende eller
trygghetsbostäder.
Socialförvaltningen avser att utreda behovet av trygghetsbostäder samt
undersöka möjligheterna till att få statligt investeringsstöd. Lokalerna i den
gamla delen av Klostergården bedöms inte vara lämpliga för denna form av
boende.
Förslag till beslut:
Socialnämnden avslår medborgarförslaget om att bygga trygghetsboende i
den gamla delen av Klostergården

Lena Lager
Gustaf Hoffstedt

socialdirektör

ordförande i socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bredgatan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@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.

BYGG OM GAMLA DELEN AV KLOSTERGÅRDEN TILL TRYGGHETSBOENDE
ELLER BYGG ETT HELT NYTT PÅ SAMMA PLATS. DETTA KRÄVER VI I ROMA
PRO OCH VI VET ATT DET ÄR VAD ALLA ÖNSKAR I ROMATRAKTEN IDAG.

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.

GÖR ALLTSAMMANS VID GAMLA KLOSTERGÅRDEN TILL ETT PILOTPROJEKT.
VI HAR IDAG FRÅN TILLFÖRLITLIG KÄLLA FÅTT VETA ATT KOMMUNERNA FÅR
PENGAR FRÅN STATEN OM MAN BYGGER TRYGGHETSBOENDE. TA TILL
VARA RESURSERNA SOM FINNS I ROMA, DÄR ÄVEN KÖK, TERAPI OCH ANNAT
BÖR VARA KVAR. VI BEHÖVER INTE DEN LYXIGA MILJÖ NI FÅR PÅ P18. VI ÄR
NÖJDA MED ATT DET SOM FINNS I ROMA BLIR BEVARAT. ÄR NI INTE
MEDVETNA OM DET, SKA NI VETA, ATT DET JÄSER BLAND BEFOLKNINGEN.
BEHÖVER NI FLER NAMNLISTOR, SOM VISAR DETTA, SAMLAR VI GÄRNA
NAMN EN GÅNG TILL.
NI ÄR SATTA ATT GÖRA DET BÄSTA FÖR BEFOLKNINGEN, INTE STJÄLPA DEN.
TA ERT ANSVAR, RÖR INTE TILL DET FÖR DE ÄLDRE. FÖR DET ÄR VAD NI
GÖR NU.

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

2009-10-20
Namnförtydligande

ROMA PRO genom IRÉNE MAGNUSSON
Adress

BRUKSGATAN 2
Postadress

622 54 ROMAKLOSTER
E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 29

2010-02-24

Medborgarförslag. Förbjud trafik på Södra Hällarna
Tekniska förvaltningen 2010-02-03
Au § 22

Pär Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att biltrafik förbjuds på
Södra hällarna.
Tekniska förvaltningens yttrande:
All fordonstrafik utanför befintligt vägnät är förbjuden och är ett brott mot
terrängkörningslagen. Inom tättbebyggt område är parkering i terräng inte
tillåten. Eftersom södra Hällarna inte ligger inom tättbebyggt område finns
inget förbud mot parkering i terräng på södra Hällarna. Att helt förbjuda
motorfordonstrafik på södra Hällarna gör området svårtillgängligt för
många kategorier av besökare till området. Det bör istället göras en
översyn av området för att säkra tillgängligheten till området för alla. På
lämpliga platser bör ytor där parkering är tillåten skapas. För att förhindra
vild camping med medföljande renhållningsproblem bör det utredas om
parkeringsförbud skall införas nattetid och om en lokaltrafikföreskrift om
parkeringsförbud i terräng skall beslutas.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslag om biltrafik förbud på Södra Hällarna avslås men
besvaras genom 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.

Biltrafik förbjuden på Södra Hällarna.

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 blir allt fler personbilar, husbilar och husvagnar
som kör in på södra Hällarna och parkerar vid
klippkanten. Man kör även utanför vägarna.
Låt det vara ett strövområde.

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 - 18

Namnteckning
Namnförtydligande

Pär Gustafsson
Romagatan 13
Postadress
621 46 Visby
Adress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 30

2010-02-24

Medborgarförslag. Bättre skyltar, med bild vid
farliga stränder
Tekniska förvaltningen 2010-02-02
Au § 23

I ett inkommet medborgarförslag framförs följande:
” Vill ha bättre skyltar vid farliga stränder. Tänker på alla barn,
tonåringar och vuxna med annan nationalitet. En bra bild kan säga mer
än 1000 ord.”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen ingår i en arbetsgrupp som kommer att ta fram ny
skylt för badsäkerhet. I gruppen ingår representant från Länsförsäkringar,
Sweprod, Sjöräddningen, Svenska livräddningssällskapet, Länsstyrelsen
och Räddningstjänst.
En skylt med bild och flerspråkig text 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
•

Som svar på medborgarförslaget informeras förslagsställaren om
kommande åtgärder 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.

Vill ha bättre skyltar vid farliga stränder. Tänker på
alla barn, tonåringar och vuxna med annan
nationalitet. En bra bild kan säga mer än 1.000 ord.
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 jättebra initiativ från Länsförsäkringar att bekosta
skyltarna till våra farliga stränder men bara text
hjälper inte med alla nationaliteter vi har här på ön,
bara en bra bild kan ge ökad säkerhet. Kanske kan
det också behövas mer än en skylt för varje ställe.
Sänder med 3 st. förslagsbilder så ni förstår min
princip.
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 - 29

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

EF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 31

2010-02-24

Medborgarförslag. Återinföra de icke tidsbestämda
parkeringsplatserna i Åhlénsgaraget
Tekniska förvaltningen 2010-02-03
Au § 24

Aina Mattsson föreslår i ett medborgarförslag att de icke tidsbestämda Pplatserna i Åhlénsgaraget återinförs för de som arbetar på öster eller att de
ges parkeringstillstånd under arbetstid så man slipper onödiga böter.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Nedre parkeringsdäcket vid kv Dovhjorten är för närvarande reglerad med
parkering 2 timmar med p-skiva. Beslut om att införa parkeringsavgifter
på nämnda parkering är taget av tekniska nämnden. Parkeringstiden
kommer då att bli max 24 timmar med avgift vardagar 09.00 till 18.00 och
dag före sön- och helgdag 09.00 till 14.00. Detta kommer att ikraftträda
under vecka 6 2010.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om återinförande av 24-timmars parkering på
nedre parkeringsdäcket på kv Dovhjorten i enlighet med tidigare
beslut i tekniska nämnden om tidsreglering och avgiftsbeläggning av
nämnda parkeringsplats tillstyrks.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

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.

Återinför P-platserna, de icke tidsbestämda, i
Åhléns- garaget för oss som arbetar på öster eller
ge oss parkeringstillstånd under arbetstid. Så vi
slipper onödiga böter.
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 råder stor brist på parkeringsplatser för
människor som arbetar på öster i Visby. Vi som
arbetar i skolan, affär, bank t.ex. kan inte springa
varannan timme för att flytta bilen. Åhlénsgaraget är
praktiskt taget tomt "off season".

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 - 09 - 14

Namnteckning
Namnförtydligande

Aina Mattson
V. Sömmerskestigen 2
Postadress
621 53 Visby
Adress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 34

2010-02-24

Medborgarförslag om att ordna gatlyse på
rastplatsen/busshållplatsen i Levide
Tekniska förvaltningen 2010-02-03
Au § 27

Lena Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att Gotlands kommun hjälper
till med att fixa gatlyse på rastplatsen/busshållplatsen i Levide.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Busslingan i Levide ligger vid allmän väg 141 och vägverket är
väghållare. Slingan är byggd av Levide Hembygdsförening och belagd av
vägverket.
Vägbelysning är en väghållarfråga. Vid de allmänna vägsträckor där
vägverket har bedömt att vägbelysning är befogad och där vägverkets
kriterier för vägbelysning är uppfyllda har vägverket övertagit
belysningsanläggningarna från Gotlands kommun. I de övriga fall där
Gotlands kommun driver anläggningar vid det statliga vägnätet drivs och
underhålls dessa anläggningar tills de är uttjänta eller tills de av andra
orsaker skall demonteras. Vid väg 141 i Levide driver kommunen 20 st.
gatubelysningar trots att vägverket är väghållare. Att kommunen skall sätta
upp ny gatubelysning vid vägslingan som delvis bekostats av vägverket är
inte rimligt. En eventuell nyanläggning av gatubelysning vid vägslingan i
Levide bör bekostas av väghållaren eller markägaren. Frågan har
behandlats av tekniska nämnden vid två tidigare tillfällen och inget nytt
har framkommit som ändrar tekniska förvaltningens bedömning i frågan
om belysning av rastplatsen i Levide.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Mot bakgrund av förvaltningens yttrande och tidigare
ställningstaganden avslås medborgarförslaget om gatlyse vid
busshållplatsen i Levide.

_____

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.

Att Gotlands kommun hjälper till med att fixa gatlyse på
rastplatsen/busshållplatsen i Levide.
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.

Trafikfara (hänvisn. Ronny Olofsson Gotlandsbuss).
Obehagligt att stå i mörker och vänta på eller kliva av buss
i mörker. I skydd av mörkret har busskuren blivit
vandaliserad (natten 15-16/9). Hittills har Gotlands
kommun haft ytterst lite (ingenting) utlägg för rastplatsens
underhåll/anläggning. Ska vi ha en ”levande landsbygd”
och uppmuntra kollektivtrafiken måste säkerheten och
trivseln optimeras även ute på landet.
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

2009-09-18
Namnförtydligande

Lena Nilsson
Adress

Levide Alskute 455
Postadress

623 53 Hemse

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2010-03-29

Medborgarförslag; ej beslutade t.o.m.
2010-03-15
Innehåll
•
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Medborgarförslag under beredning 2010-03-15
Ärendemening

Namn

Registreringsdatum

Ärendenummer

Medborgarförslag om att skateboardåkarna på Gotland vill att en skateboardpark och en
skateboardlokal ska anordnas

Oscar Hellberg

2007-04-25

KS 2007/200

Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Ola Olsson
Solbergaskolan.

2007-05-11

KS 2007/225

Medborgarförslag om att göra södra hällarna till strövområde för rekreation vid havet.

Björn Carlsson

2007-05-25

KS 2007/245

Medborgarförslag om en skateboardramp och en skateboardlokal.

Oliver Krusell

2007-08-29

KS 2007/329

Medborgarförslag om att Hällarna i Visby ska skyddas som ströv- och naturområde

Birgitta Alamo och Barbro Stenberg

2008-01-16

KS 2008/16

Medborgarförslag om att öppna ett anpassat boende för psykiskt funktionshindrade
ungdomar

Eva Edfeldt och Susanne Ringbom

2008-04-24

KS 2008/189

Medborgarförslag om att systembolaget i Visby ska stängas under Stockholmsveckan

Hans Svensson Visby

2008-08-14

KS 2008/341

Medborgarförslag om att genomföra ett framträdande med Luciatåg och
marknadsdeltagande vid julmarknaden i Soest alternativt Lübeck

Bertil Bergström Visby

2008-08-26

KS 2008/357

Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr

Sigrid Hoffman

2008-10-13

KS 2008/436

Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr

Nils Smitterberg

2008-10-13

KS 2008/437

Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster

Gunilla Schentz

2008-11-19

KS 2008/519

Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter

Gunilla Schentz

2008-12-29

KS 2008/612

Medborgarförslag om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur medeltida hamn &
fiskelägen påverkas av exploatering av Gotlandskusten

Peter d'Agnan

2009-02-02

KS 2009/40

Medborgarförslag om att det ställs lagenliga krav på djuruppfödning vid offentlig
upphandling

Annika Farinder

2009-02-11

KS 2009/68

Medborgarförslag om gatlyktor vid busshållplatsen vid Levidekorset

Angelica Dunstrand

2009-02-17

KS 2009/72

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid flygplatsen och i hamnen som hälsar
ankommande resenärer välkomna till Gotland på Gutamål

Sven Norberg

2009-03-03

KS 2009/98

Medborgarförslag. Kallbadhusets öppethållandetider för allmänheten.

Kajsa Sundberg

2009-03-18

KS 2009/121

Medborgarförslag under beredning 2010-03-15
Ärendemening

Namn

Registreringsdatum

Ärendenummer

Medborgarförslag om att låta den före detta gruppbostaden på Silvergatan 12 i Hemse bli
daglig verksamhet för omsorgen.

Birgitta Thomasson

2009-05-29

KS 2009/223

Medborgarförslag. Bokinkast för låntagare vid Almedalsbiblioteket

Per Österberg

2009-08-25

KS 2009/325

Medborgarförslag om att toaletterna vid busstationen skall vara öppna under de tider det
avgår bussar

Bertil Östman

2009-09-09

KS 2009/338

Medborgarförslag om en videkonferenslokal inom den nya serviceförvaltningen

Stefan Andersson

2009-09-10

KS 2009/340

Medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik

Lars Lindgren

2009-09-15

KS 2009/359

Medborgarförslag om vägbulor på Bogegatan i höjd med Tjelvarskolan

Lennart Sevedsson

2009-09-17

KS 2009/364

Medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid södra delen av Trappgatan i Visby innerstad
namnges till "Hennings plats"

Måns Hagberg

2009-09-21

KS 2009/369

Medborgarförslag om att dela upp kommunens upphandling, såväl geografiskt som i mindre
Susanne Welin-Berger
kategorier/grupper

2009-09-25

KS 2009/377

Medborgarförslag om att vid kommunens upphandling ställa krav enl djurskydslagstiftning,
Susanne Welin-Berger
livsmedelslagstiftning samt miljölagstiftning m m

2009-09-25

KS 2009/378

Medborgarförslag om att döpa vägen upp till Gotlands Katthem till Mjaustigen

Eva Jonsson

2009-09-30

KS 2009/387

Medborgarförslag om att namnge gator och platser i nybyggda områden på Gotland efter
gotländska märkeskvinnor

Gun Westholm

2009-10-01

KS 2009/391

Medborgarförslag om att göra Östertorg till en bra marknadsplats för torghandel med
gotländska produkter

Boy Larsson

2009-10-07

KS 2009/395

Medborgarförslag om att inrätta ett informationskontor i Burmeisterska huset i Visby

Wiveka Schwartz

2009-10-14

KS 2009/406

Medborgarförslag om att bygga ett trygghetsboende i Roma samt ha kvar lokaler för
dagcentral m m

Else-Mari Carlsson

2009-10-26

KS 2009/423

Medborgarförslag om årskort för obegränsat antal bussresor under ett år för alla
mantalsskrivna på Gotland som fyllt 65 år

Britt Ronsten

2009-11-03

KS 2009/440

Medborgarförslag om att kommunen är med och finansierar en adsl-utbyggnad för bättre
tillgång till bredband

Kjell Österberg

2009-11-09

KS 2009/444

Medborgarförslag. Ta bort refugerna på parkeringarna vid Lasarettet

Kärstin Sandberg

2009-11-16

KS 2009/457

Medborgarförslag under beredning 2010-03-15
Ärendemening

Namn

Registreringsdatum

Ärendenummer

Medborgarförslag om att få med Visby i Eniros Utsikt - flygfoto

Hans A Svensson

2009-11-23

KS 2009/473

Medborgarförslag om publik klocka på Östercentrum

Hans A Svensson

2009-11-25

KS 2009/481

Medborgarförslag om passagekontroll på återvinningsstationer

Leif Dahlberg

2009-12-01

KS 2009/486

Medborgarförslag om att all korrespondens mellan medborgare och kommun skall kunna
göras elektronisk med digital underskrift

Leif Dahlberg

2009-12-01

KS 2009/487

Medborgarförslag om övergångsställe vid hamnterminalen i Visby

Birgitta Alamo

2009-12-08

KS 2009/497

Medborgarförslag om markerade parkeringsrutor vid Cramérgatan i Visby

Jan Alamo

2009-12-08

KS 2009/498

Medborgarförslag om att äldre- och handikappverksamheten samt de utvecklingsstördas
verksamhet undantages från nedskärningar i 2010 års budget

Birgitta Andersson

2009-12-16

KS 2009/516

Medborgarförslag om att omvandla f d speedwaybanan på Galgberget i Visby till rastgård
för hundar

Anders Lekander

2009-12-16

KS 2009/517

Medborgarförslag om bredare cykelbana längs Lummelundsväg

Hans A Svensson

2009-12-16

KS 2009/518

Medborgarförslag om cykelbana Atlasgatan - Neptungatan

Hans A Svensson

2009-12-16

KS 2009/519

Medborgarförslag om parkeringskort

Olof Herlitz

2010-01-07

KS 2010/4

Medborgarförslag om att ta bort bidraget till Tillväxt Gotland och satsa på ett s k nattis

Håkan Olsson

2010-01-07

KS 2010/5

Medborgarförslag om lokaler för för yngre elever med Asperbergs Syndrom

Irene Rodebjer

2010-01-07

KS 2010/6

Medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna

Annelie Hagberg

2010-01-13

KS 2010/8

Medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för att minska biltrafiken

Solveig Stolt

2010-01-13

KS 2010/11

Medborgarförslag om Kulturbusstur för bevistande av evenemang vid Högskolan,
Almedalsbiblioteket m m

Solveig Stolt

2010-01-13

KS 2010/12

Medborgarförslag om att Gotlandshem borde bygga 1000 lägenheter på Visborgsområdet

Håkan Olsson

2010-01-14

KS 2010/13

Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet

Håkan Olsson

2010-01-14

KS 2010/14

Medborgarförslag om friskvårdsreform i samband med nya arenahallsbygget

Lars-Olov Helms

2010-01-27

KS 2010/28

Medborgarförslag om öppen källkod/programvara som kriterium vid IT-upphandlingar

Björn Östensson

2010-01-27

KS 2010/29

Medborgarförslag om att detaljplanen för Snäckgärdsbaden 1,2,3 m.fl ändras

Sten Sandberg

2010-02-05

KS 2010/41

Medborgarförslag under beredning 2010-03-15
Ärendemening

Namn

Registreringsdatum

Ärendenummer

Medborgarförslag att undersöka högerextremismens verksamhet på Gotland, inhämta
erfarenheter från andra kommuner, utveckla strategi och handlingsplan, redovisa resultat

Ebba Junker

2010-02-05

KS 2010/42

Medborgarförslag angående kommunansvar för snöskottning av villaägares trottoarer mot
avgift

Anneli Ahnstedt Stengård

2010-02-09

KS 2010/47

Medborgarförslag om anläggande av trottoarer mellan Överskottsbolaget - Östra
Hansegatan. Avser Järnvägsgatans båda sidor

Göran Bergman

2010-02-10

KS 2010/49

2010-02-10

KS 2010/50

Medborgarförslag om att inrätta en anordning för att smälta snö och is i Smittens backe i
Visby, liknande den som gjorts i Trumpetarbacken
Medborgarförslag Insamlingsstation för bruksbara saker på återvinningscentralen.

Malena Andersson

2010-02-10

KS 2010/51

Medborgarförslag om att skapa en egen p-skiva för Visby som kan gälla 1 år

Agneta Bergquist

2010-02-16

KS 2010/64

Medborgarförslag om att bygga en gångcykelväg i anslutning till befintlig väg från Nya
Visborg till Kungsladugården, för att där ansluta till cykelvägen längs Toftavägen

Sivert Söderlund

2010-02-16

KS 2010/65

Medborgarförslag om Ljusreglerat övergångsställe Kung Magnus väg-Österväg

Ingela Ekman

2010-02-16

KS 2010/66

Medborgarförslag om att Trafikera busslinje 1 i Visby på juldagen

Ingrid Dahlbäck

2010-02-16

KS 2010/67

Medborgarförslag Behåll Grönsiskans matsal.

Ingrid Dahlbäck

2010-02-17

KS 2010/69

Medborgarförslag om att införa temporär servicedag -natt i Visby för städning och
snöröjning

Magnus Angelöw

2010-02-25

KS 2010/81

Medborgarförslag Avskriv hyra för Röda Korsets lokaler på hamnen under Almedalsvecka
2010

Hans A Svensson

2010-03-03

KS 2010/87

Medborgarförslag Sophämtningen frikopplas från hyran i kommunägda fastigheter.

Mari Lujala

2010-03-10

KS 2010/98

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2010-03-29

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

A A:s medborgarförslag om kommunansvar för snöskottning
av villaägares trottoarer mot avgift. (Inkom 2010-02-08)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Per Westholms medborgarförslag om att inrätta en anordning för att smälta snö och
is i Smittens backen i Visby. (Inkom 2010-02-08)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Göran Bergmans medborgarförslag om anläggande av trottoarer mellan
Överskottsbolaget och Östra Hansegatan. (Inkom 2010-02-08)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Malena Anderssons medborgarförslag om insamlingsstation för brukbara saker på
återvinningscentralen i Visby. (Inkom 2010-02-09)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Sivert Söderlunds medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg från Nya
Visborg till Kungsladugården. (Inkom 2010-02-12)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Agneta Bergquists medborgarförslag om att skapa en egen p-skiva för Visby som
kan gälla 1 år. (Inkom 2010-02-11)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att trafikera busslinje 1 i Visby på
juldagen. (Inkom 2010-02-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att behålla Grönsiskans matsal.
(Inkom 2010-02-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden

•

I E:s medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe med stoppljus
och streck i gatan i korsningen Kung Magnus väg – Österväg.
(Inkom 2010-02-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2010-03-29
Forts.

•

Magnus Angelöws medborgarförslag om att införa temporär servicedag/-natt för
städning och snöröjning i Visby innerstad. (Inkom 2010-02-24)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att avskriva hyran om Röda Korsets
lokaler på hamnen under Almedalsveckan 2010. (Inkom 2010-03-02)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Mari Lujalas medborgarförslag om att sophämtningen skall frikopplas från hyran i
kommunägda fastigheter. (Inkom 2010-03-09)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

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.

Kommunansvar för snöskottning av villaägares
trottoarer mot avgift.

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.

Eftersom utrymmet inte räcker till, bifogar jag ett
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 - 02
Namnförtydligande
Adress

Postadress

E-postadress

AA

MEDBORGARFÖRSLAG
2010-02-02

Motivering
Vad jag har förstått så har varje fastighetsägare skyldighet att sköta snöskottningen
utanför sitt hus. Efter den här vintern så vet vi, i alla fall alla fotgängare och cyklister,
att detta inte fungerar särskilt bra. Att villaägare inte fullföljer sin plikt har jag full
förståelse för, men efter upprepade incidenter känner jag mig orolig över att en
allvarligare olycka förr eller senare kommer att ske eftersom fotgängare ofta inte har
något annat val än att gå mitt i vägen. Mitt förslag är att kommunen tar ut en avgift –
ej möjlig att välja bort – för att hålla alla villaägares trottoarer rena från snö. Eftersom
kommunen ändå är där, hos villaägarna, och röjer vägarna så bör det inte bli någon
större ökad arbetsbörda (det kanske till och med underlättar). Kommunen skulle på så
sätt få ett extra tillskott i kassan och husägarna skulle slippa en tung börda respektive
ett ständigt dåligt samvete. Tar så inte kommunen ut någon större avgift, vilken
kanske skulle kunna läggas på VA-räkningen, så kan alla vinna på affären.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Inrätta en anordning för att smälta snö och is för
gångtrafikanterna i Smittens backe i Visby, liknande
den som gjorts i Trumpetarbacken (nedanför
trappan upp till Kinbergs plats).
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.

Behöver det motiveras, denna vinter?
Energiförbrukningen torde vara marginell i
förhållande till gatubelysning och uppvärmning av
kommunala lokaler.

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

Per Westholm
S:t Hansgatan 49
Postadress
621 56 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.

Anläggande av trottoarer mellan Överskottsbolaget
ÖoB - Östra Hansegatan. Avser Järnvägsgatans
båda sidor.
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.

Trafiken på Järnvägsgatan har ökat, sannolikt med
flera hundra % sedan ÖoB öppnades. Det är
uppenbar risk för liv och lem att gå på
Järnvägsgatan, ovan angiven sträcka. Bilar,
cyklister, gångare, parkerade bilar i en salig röra.
Under vinterhalvåret tillkommer dessutom
snöproblem.
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 - 06
Namnförtydligande

Göran Bergman
Järnvägsgatan 10 B
Postadress
621 46 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.

Att på återvinningscentralen i Visby anlägga en insamlingsstation för brukbara saker som kan säljas i en
andrahandsbutik i stället för att de i onödan slängs och
bidrar till ökad konsumtion och förstorat ekologiskt
fotavtryck. Se bifogad bilaga.
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 i praktiken värna kretsloppstanken och för att
minska samhällets ekologiska fotavtryck. För att skapa
arbetstillfällen till arbetslösa i kommunen. Detta har i andra
kommuner visat sig fungera och ge ekologiska samt
sociala vinster. ”Ekokommunen” Gotland borde liksom
andra kommuner ta sitt ansvar i denna fråga.
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

2010-02-02
Namnförtydligande

Malena Andersson
Adress

Nygatan 16
Postadress

621 56 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.

Jag föreslår att det byggs en gång-/cykelväg i
anslutning till befintlig väg från Nya Visborg till
Kungsladugården, för att där anslutas till cykelvägen
längs Toftavägen.
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.

Skälet är numera högaktuellt med den etablering
som pågår där med bl.a. en skola, biltrafiken har
därmed ökat kraftigt. Den skall även fungera som
genväg för cyklande från bl.a. Vibble till Visbys östra
delar. Allt för att göra det säkrare för cyklister.

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- 10
Namnförtydligande

Sivert Söderlund
Jungmansgatan 570
Postadress
620 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.

Skapa en egen p-skiva för Visby som kan gälla 1 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.

Eftersom vi ska tänka nytt "omställning Gotland"
borde vi kunna utforma ett parkeringskort och
system som passar oss här i Visby. Tekniska
förvaltningen får in nya pengar varje år istället för
P-automater, de nyinköpta kanske någon annan
kommun kan köpa.
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 - 09
Namnförtydligande
Adress

Agneta Bergquist

Box 43
621 21 Ljugarn

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.

Trafikera busslinje 1 på juldagen.

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.

Idag går det ingen buss på juldagen till Visby
lasarett eller Gråbo servicehus. Det är en dag då jag
och många andra vill besöka dem som vårdas på
lasarettet eller äldreboendet.

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 - 12
Namnförtydligande
Adress

Bogegatan 7
621 42 Visby

Postadress

E-postadress

Ingrid Dahlbäck

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Behåll Grönsiskans matsal.

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.

Matsalen på Grönsiskan är en viktig mötesplats och
fyller en viktig funktion för äldre personer och
personer med en funktionsnedsättning. Många blir
isolerade hemma och får äta ensamma istället för i
social gemenskap.

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 - 12
Namnförtydligande
Adress

Bogegatan 7
621 42 Visby

Postadress

E-postadress

Ingrid Dahlbäck

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Övergångsställe med stoppljus och uppritade streck
i gatan vid korsningen Kung Magnus väg - Österväg.

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.

Fullständigt kaos där. Alla arga på alla och varför
bilister kör där överhuvudtaget är en gåta. För
bilister endast en genväg. Värna om gång- och
cykeltrafikanter i stället för bilister.

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 - 10
Namnförtydligande
Adress
Postadress

E-postadress

IE

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Införa temporär servicedag/servicenatt i Visby
innerstad där gatustädning, snöröjning kan utföras.
Sätt upp temporära skyltar som indikerar
parkeringsförbud under specifika tider under veckan.
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.

Då det är begränsade utrymmen i Visby innerstad
blir framkomligheten försvårad för till exempel
snöröjning och städning. Om temporära
parkeringsförbud införs förenklas kommunens
renhållning avsevärt. Alternativa parkeringsplatser
under dessa timmar finns tillgängliga och bör ej ses
som ett problem.
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 - 22
Namnförtydligande

Magnus Angelöw
S:t Hansgatan 1B
Postadress
621 57 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.

Avskriv hyra för Röda Korsets lokaler på hamnen
under Almedalsveckan 2010.

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.

Röda Korsets cirka 2500 volontärtimmar bör ge en
"bonus" då man under vaccinationskampanjen för att
hejda "Svininfluensan" ställt upp med logistiksupport.
Mången inom GK/HGO har därför kunnat hålla sig
på fötter och fullfölja sitt dagliga värv. Hyres
kostnaden kan sändas till Haiti.
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 - 24
Namnförtydligande

Hans A Svensson
Signalgatan 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.

Sophämtningen skall frikopplas från fastighetshyran
i kommunägda fastigheter.

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.

Verksamheterna måste ta ett större ansvar för
sopsorteringen inom kommunen. I dagsläget bryr sig
inte verksamheterna om att sortera, utan man
slänger mycket av det som är sorterbart i det
brännbara avfallet. Genom att själva betala den
faktiska kostnaden för sophämtningen, skulle det
ligga i deras intresse att sortera bättre.
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 - 03 - 07
Namnförtydligande

Mari Lujala
Boge Klinte 502
Postadress
624 36 SLITE
Adress

E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2010-03-29

Fyllnadsval
Innehåll
•

Christopher Stålhandskes (M) anhållan om befrielse från uppdraget som
ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avsägelse av uppdrag
Härmed begär jag, Christopher Stålhandske, att få bli entledigad från mitt
uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden p.g.a. flytt från
Gotland.
Christopher Stålhandske

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 17-21

2010-03-29

Interpellationer
Innehåll
•

Hanna Westeréns (S) interpellation till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) om att initiera projekt för att utveckla och stärka stödfunktioner
till våldsutsatta kvinnor och barn.

•

Andreas Perssons (S) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om konsekvenserna av den snörika vintern.

•

Brittis Benzlers (V) interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson (C) om
gemensam bilpool vid Visborg.

•

Lars Jakobssons (C) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) om prao för elever i årskurs 8 och 9.

•

Hanna Westeréns (S) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om policy för praktikanter med svenska som andraspråk.

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

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-02-22

INTERPELLATION

Interpellation till Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M)
Varje dag misshandlas kvinnor runt om i hela Sverige av sina partners. I bilden
förekommer dessutom ofta barn, som tvingas bevittna misshandeln och
kränkningarna. Detta missförhållande förekommer också på Gotland. Att den som utsatts
för eller bevittnat våld i hemmet får stöd är oerhört viktigt, varför staten nu anslagit pengar
till kommunerna för att utveckla och stärka stödfunktionerna. För Gotlands del handlar det
673 000 kronor. Pengarna kan erhållas från länsstyrelsen via projektansökningar. Framför
allt är det tänkt att projekten ska ske under kommunernas socialförvaltningars paraply,
varför jag undrar:
-

har du för avsikt att, i egenskap av Socialnämndens ordförande, initiera projekt i
syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, och barn som bevittnat
våld?

Hanna Westerén, Socialdemokraterna

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-02-22

INTERPELLATION

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg
Under denna vinter har vi i Sverige och här på Gotland kommit mycket snö till glädje för
en del och till besvär för andra. Att hålla det kommunala vägnätet i farbart skick har det
under vintern enligt media uppgifter gått åt betydligt mer pengar än var tekniska nämnden
har planerat i sin budget. I media kan vi läsa att det kommer att gå ut över
sommarunderhållet av vägarna på Gotland.

Hur avser tekniska nämndens ordförande omprioritera i budget för att täcka kostnaderna
för snöröjning?
Vilka konsekvenser får denna snörika vinter för det övriga underhållet av vägar, cykel-,
och gångbanor på Gotland?
Vilka andra verksamheter får ”stryka på foten” för att täcka kostnaden för vinterns
snöröjning?
Andreas Persson (S)

Hur går det med bilpoolen?
Interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson.
Vid planeringen för flytten till Wisborg har nämnts, att kommunen där skulle skapa en
gemensam bilpool. Tanken att istället vara en del av en större bilpool, där också andra kan
vara med har också väckts, bland annat i en motion från Miljöpartiet.
Att istället för egen bilpark vara med i en bilpool är något som de senaste åren blivit
vanligare. Så gör kommunerna i bland annat Göteborg, Linköping och Mölndal. I
Linköping körs bilarna på lokalproducerad biogas, och man ser bilpoolen som en del av en
miljöstrategi som också ger möjlighet för invånarna att få tillgång till miljövänligare
fordon.
Hur går det här på Gotland med bilpoolen?

Har det skapats någon gemensam bilpool?
Planeras det för en sådan?
Hur tänker du kring möjligheten att skapa en pool med miljöbilar som också är tillgängliga
för allmänheten?
Sjonhem 2010 02 20
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellation till

Barn och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion
Angående prao för elever i klass 8 och 9.
De sista 4-5 åren har elevkullarna i högstadieklasserna 8 och 9 varit relativt stora och barn
och utbildningsförvaltningen har haft svårt att få ut elever på praktik under vår- och
höstterminen. Jag och många andra har fått förfrågan att ta emot praoelever vilket jag
också har gjort under åren 2004—2007 sammanlagt 8 olika elever vilket har varit väldigt
positivt både för mig och de berörda praoeleverna.
De två sista åren har jag och flera med mig ej fått praoelever trots att jag fått brev från
Barn och utbildningsförvaltningen. Precis som tidigare en vädjan från Barn- och
utbildningen att hjälpa till och ta emot praoelever vilket vi också svarat positivt på. Men
sedan har inget hänt inte ens ett svarsbrev eller telefonsamtal.

Med anledning av detta är mina frågor till Barn och utbildningsnämndens
ordförande:
1
2

Hur fungerar verksamheten för klass 8 och 9?
Hur ser BUN:s ordförande på at tjänstemännen ej följer upp utskicket till
praovärdarna?

Eskelhem 2009-12-16
Lars Jakobsson (c)

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2010-02-22

INTERPELLATION

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg
Att Gotlands kommun förvaltningar tar emot praktikanter är viktigt led för individer att
komma ut på arbetsmarknaden. Inte minst är detta viktigt för våra nya
kommunmedlemmar med svenska som andraspråk vilka verkligen borde få chansen
att komma ut på arbetsplatser och finna sammanhang och skapa kontakter.
Vilken policy har tekniska förvaltningen beträffande att ta emot praktikanter med
svenska som andraspråk?

Hanna Westerén (S)

