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Kf § 30
Ändring av taxor för resor i all kollektivtrafik
KS2009/528-53
- Tekniska nämnden 2009-12-16, § 280
- Ledningskontoret 2010-02-08
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 47

Tekniska nämnden har föreslagit att taxorna för all kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och sjukresor ska ändras. Anledningen till förslaget är ökade kostnader för
färdtjänsten med ca 500 000 kronor och sjukresor med ca 1 400 000 kronor.
Nämnden föreslår även avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafikens linjetrafik.
Ändringsförslaget beräknas ge motsvarande intäktsökning.
Taxa för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor ändrades
senast den 23 februari 2009. Det nya förslaget för resor med färdtjänst innehåller
inga förändringar i sak utöver avgiftshöjningar. Förslaget till egenavgifter för
sjukresor innebär förutom avgiftshöjningar även att de tidigare avståndsintervallen
(15 st. olika) nu justeras till färre antal (4 st. olika). De nu föreslagna intervallen
är: 0-7 km, 8-15 km, 16-27 km och längre än 28 km.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande till kommunstyrelsen tillstyrkt förslaget.
Kontoret har räknat ut att självfinansieringsgraden för färdtjänst är ca 19 % och
ca 17 % för sjukresor. De stödjer även förslaget att utnyttja kollektivtrafikens
linjetrafik för sjukresor.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige bifallit tekniska
nämndens förslag till ändring av taxor. Kommunstyrelsen har även föreslagit att
erforderliga ändringar i bestämmelser för färdtjänst och sjukresor delegeras till
styrelsen.
Anföranden:
Anföranden hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) och
Torsten Gislestam (C).
Yrkanden:
• Lars Thomsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Hans Klintbom (C),
kommunstyrelsens förslag.
•

Tommy Gardell (S) yrkade, med instämmande av Matias Lundström (MP),
Roland Norbäck (V) och Gerty Holmstedt (S), avslag på kommunstyrelsens
förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 30 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Tommy Gardells
yrkande om avslag och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Tommy Gardells
yrkande. 35 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. 1 avstod. Ordförandens
utslagsröst avgjorde. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämndens förslag till ändring av taxa för all kollektivtrafik bifalls.
Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2010.
• Till kommunstyrelsen delegeras att vidta de erforderliga ändringarna av
Färdtjänstbestämmelser och Sjukresebestämmelser.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen

Justerande:

Anmärkning:
Taxan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 31
Reparation av Herrviks hamn; begäran om tilläggsanslag m.m.
KS2009/530-04
- Tekniska nämnden 2009-12-16, § 271
- Ledningskontoret 2010-02-01
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 39

Tekniska nämnden har för reparationer av de yttre pirarna i Herrviks hamn begärt
tilläggsanslag med 6 miljoner kronor. Nämnden har bedömt att det successiva
förfallet av hamnen i Herrvik, som byggdes i slutet av 1920-talet, nu har medfört
att akuta åtgärder är av nöden för att kunna återställa funktion och byggnadsverk.
Samtidigt begärs även finansiellt igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har i sitt förslag till kommunstyrelsen avslagit tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd. Kontoret
har ansett att om nämnden anser att efterfrågad åtgärd är prioriterad bör nämnden
omdisponera inom sin befintliga budget för investeringar. Annars får hamnens
framtid utredas och medel äskas inom ordinarie budgetprocess för 2011.
Kommunstyrelsen har dock föreslagit att tilläggsanslag ska beviljas i enlighet med
tekniska nämndens begäran.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämnden beviljas 6 miljoner kronor i tilläggsanslag för reparation av
Herrviks hamns yttre pirar. Medel anvisas ur Gotlands kommun eget kapital.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret KLS/ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 32
Policy för säkerhets- och trygghetsarbete
KS2010/56-18
- Ledningskontoret 2010-01-15
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 55

Förslag till policy för säkerhets- och trygghetsarbete har upprättats av ledningskontoret för beslut i kommunfullmäktige. Policyn är ett utryck för kommunens
ansvar för att upprätthålla sina verksamheter och skydda materiella och immateriella värden inklusive informationstillgångar. Till policyn har 8 olika verksamhetsområden identifierats och för dessa kommer riktlinjer tas fram som underställs
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till policy för säkerhets- och trygghetsarbetet i
Gotlands kommun antas.
Expedieras:
Ledningskontoret KLS/säkerhet
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 33
Personalpolicy – Ledare och medarbetare
KS2010/58-2
- Ledningskontoret 2010-01-24
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 53
- (Kommunfullmäktige 2003-03-17, § 62)-

Personalpolicy för ledare och medarbetare har utarbetats av ledningskontoret för
beslut i kommunfullmäktige. Målet för verksamheten, som är satt i styrkortet, är:
Gotlands kommun ska vara en god arbetsgivare och föra en god personalpolitik.
I policyn framhålls att ”medarbetarnas egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling” ska tas tillvara.
Den nya personalpolicyn ska ersätta ”Vår syn på ledar- och medarbetarskap – en
gemensam värdegrund i Gotlands kommun”, som var det tidigare personalpolitiska dokumentet.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• ”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”.
Expedieras:
Ledningskontoret/KLS/arbetsgivare
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 34
Begäran om restidsersättning för vigselförrättare
KS2009/508-10
- Birgitta Graef-Behm m.fl. 2009-12-08
- Ledningskontoret 2010-01-25
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 59

Flera borgerliga vigselförrättare har genom skrivelse, från Birgitta Graef Brehm
som första namn, begärt att få restidsersättning vid förrättning av vigslar utanför
Visby.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att borgerliga vigselförrättare ska
ha rätt till restidsersättning enligt samma regler som gäller för kommunens
förtroendevalda. Reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2010.
Kommunstyrelsen har för beslut i kommunfullmäktige tillstyrkt ledningskontorets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Borgerliga vigselförrättare ska fr.o.m. 1 april 2010 ha rätt till restidsersättning
enligt samma regler som gäller kommunens förtroendevalda.
Expedieras:
Serviceförvaltningen
Vigselförrättarna (genom serviceförvaltningen)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 35
Motion. Initiativ till samarbete för minskat närsaltläckage
KS2007/0290-43
- Motion 2007-06-18
- Ledningskontoret 2009-12-17
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 41

I en motion från Stefaan De Maecker (MP) yrkas om initiativ till ett projektinriktat samarbete med lämpliga regioner och kommuner i syfte att minska närsaltläckaget i Östersjöområdet. Närsalterna kommer främst från enskilda avlopp
och övergödning i jordbruket.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till sitt
utlåtande. I detta konstateras att samarbete med mindre aktörer har prövats inom
B7- samarbetet, dock utan att bli bestående. Kontoret hänvisar till att det redan
finns större aktiva aktörer och samarbetsorgan än Gotlands kommun för både
avloppshantering och minskat närsaltläckage från jordbruket. Kontoret har
bedömt att kommunen skulle ”bli en för liten aktör för att framgångsrikt kunna
samla andra”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets utlåtande och uppmaningen att hålla frågan aktuell inom ramen
för B7-samarbetet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anne Ståhl Mousa (S), Inger Harlevi (M) och Pär
Stenegärd (C).
Yrkanden:
• Stefaan De Maecker (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S),
bifall till motionen.
•

Per-Olof Jacobsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Lars Thomsson (C),
Mats-Ola Rödén (FP) och Sven Bosarfve (FP), kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefaan De Maeckers
yrkande om bifall till motionen och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag
vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 35 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
•

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

Expedieras:
Ledningskontoret ARU/Tillväxtenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 36
Motion. Stäng Åhlénsgaraget nattetid
KS2008/355-10
- Motion ink 2008-08-21
- Socialnämnden 2009-04-22, § 39
- Tekniska nämnden 2009-11-25, § 250
- Ledningskontoret 2010-01-04
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 42
- (Tekniska nämnden 2008-12-17, § 360)
- (Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-03, § 35)

Gustaf Hoffstedt (M), Lena Celion (M) och Inger Harlevi (M) har i motion föreslagit att ingen obehörig ska få tillträde till Åhlénsgaraget annan tid än dagtid.
Motionärerna anser att det underjordiska garaget har blivit en plats för brottslig
verksamhet.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget. Enligt deras beräkningar skulle kostnaden för gallergrind och kodlås uppgå till 450 000 kronor och en årlig driftskostnad
uppgå till ca 250 000 kronor. Kontakter med polismyndigheten har tagits och de
uppger att det inte finns brottsstatistik som entydigt talar för att platsen är särskilt
brottsutsatt. Nämnden har bedömt att kostnaden överstiger värdet av åtgärderna.
Fråga om eventuell kameraövervakning är lämplig att föra i samband med Polismyndighetens och kommunens planerade trygghetsvandring i området, som sker i
regi av samarbetsprojektet ”Tryggare Gotland”.
Socialnämnden har tillstyrkt förslaget och menar att motionens intentioner väl
överensstämmer med socialtjänstlagens bestämmelser om att främja goda miljöer.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås beträffande låsning av
garaget nattetid. Inom samarbetsprojektet ”Tryggare Gotland” pågår arbetet med
att identifiera platser för brottslighet s.k. ”Hot spots”. Inför en planerad trygghetsvandring i området, 1:a kvartalet 2010, diskuteras såväl kameraövervakning som
behov av förebyggande socialt inriktade åtgärder. En av åtgärderna kan vara att
personal från exempelvis fritidsgården Tjelvar ska vara mera ”fältorienterad”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande och ledningskontorets uppgifter om planerade aktiviteter.
Anföranden:
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M), Inger Harlevi (M) och Bodil Rosengren (V).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 36 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
•

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

Expedieras:
Ledningskontoret ARU/Folkhälsa
Tekniska nämnden
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 37
Motion. Omvandling av alger till biogas
KS2009/358-43
- Motion 2009-09-14
- Ledningskontoret 2009-12-17
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 44

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i motion föreslagit att möjligheten att
förvandla alger till biogas ska arbetas in i kommunens strategi för biogas.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. De har hänvisat till
bedömning om att frågan om rötning av alger är för tidigt väckt då de produktionsanläggningar som i dag byggs har tillgång till mera lättillgängliga substrat.
Kommunens strategi för biogas handlar inte om vilket substrat som ska rötas, utan
avser hur kommunen som kund kan bli en drivande aktör på marknaden för
fordonsgas. Kontoret har även kortfattat informerat om pågående projekt i landet.
Kommunstyrelsen hade föreslagit att motionen skulle 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.
Yrkanden:
• Stefaan De Maecker (MP) yrkade bifall till motionen.
•

Lars Thomsson (C) yrkade på följande ändringsförslag: Motionen anses
besvarad genom ledningskontorets utlåtande. I övrigt enligt kommunstyrelsens
förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Stefaan De Maeckers
yrkande om bifall till motionen samt Lars Thomssons yrkande om förslag till ändring av
beslutet. Ordföranden förklarade sig anse att Lars Thomssons ändringsförslag vunnit
majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom ledningskontorets utlåtande där det 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.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 38
Motion. Naprapater inom hälso- och sjukvården
KS2009/357-99
- Motion 2009-09-14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-11-30, § 383
- Ledningskontoret 2010-01-28
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 43

Matias Lundström (MP) har i en motion förslagit att legitimerade naprapater ska
omfattas av högkostnadsskyddet. Motionären anser att naprapater som ett
komplement till övrigt sjukvårdsutbud kan leda till minskade kostnader och färre
sjukskrivna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås med
hänvisning till pågående utredning om införande av ”Lag om vårdgivaretablering”
(kallad ”LOVE”). I betänkandet, som för närvarande är föremål för remiss, föreslås
att legitimerade yrkesutövare får söka etablering inom sjukvårdssystemets
öppenvård och omfattas av nationellt fastställt taxesystem. Det finns dock redan
idag möjlighet att låta naprapater omfattas av högkostnadsskyddet. Detta kan
exempelvis ske genom tecknandet av vårdavtal med privatpraktiserande naprapater.
Nämnden uppger att tveksamheten har berott på kostnadsaspekter samt att
”tillräckligt stöd har ansetts saknas ur evidenssynpunkt för behandlingsformens
resultat”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås och instämmer i hälsooch sjukvårdsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen har följt ledningskontorets utlåtande och föreslår att motionen
ska avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Matias Lundström (MP), Gustaf Hoffstedt (M) och Yngve
Andersson (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/KLS/ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

52

PROTOKOLL
2010-03-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 39
Medborgarförslag. Barnkonsekvensanalyser vid varje politiskt beslut
KS2009/101-10
- Medborgarförslag 2009-03-01 (inkom 2009-03-04)
- Ledningskontoret 2010-02-01
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 45

I ett medborgarförslag har Lena Lind föreslagit att konsekvensanalyser för barn
ska redovisas vid varje politiskt beslut, både på kort som på lång sikt.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget tillstyrks på så sätt att
IDA-gruppen genomför planerade projekt och utvecklar checklista för
bedömningar av konsekvenser för barn, samt genomför utbildningar. IDAgruppen (Inflytande Delaktighet Ansvar) ansvarar för arbetet med kommunens
ungdomsråd och har i uppdrag att stärka ungdomars möjligheter till inflytande.
Kontoret har i sitt utlåtande redogjort för tidigare insatser och det pågående
utvecklingsarbetet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget bifalls i enlighet med
ledningskontorets utlåtande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Harriet Lihnell (MP) och Bodil
Rosengren (V).
Kommunfullmäktiges beslut
•

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

Expedieras:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret/ARU/Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 40
Motioner och medborgarförslag under beredning
- Ledningskontoret förteckning
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 46

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

Förteckningen läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

54

PROTOKOLL
2010-03-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 41
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Håkan Olssons medborgarförslag om att avskaffa tjänsten som världsarvskoordinator.
• Beslut av kommunstyrelsen 2010-02-25, § 32

•

Inger Carlstedts medborgarförslag om anordnande av gruppboende för unga med
Aspergers syndrom i Hemse.
• Beslut av socialnämnden 2009-12-09, § 144

•

Irene Magnussons medborgarförslag om att riva upp besluten att lägga ner
dagcentralen och stänga köket vid Klostergården i Roma.
• Beslut av socialnämnden 2009-09-16, § 97

•

Margareta Lindholms medborgarförslag om införande av S:t Göransdag 23 april.
• Beslut av kommunstyrelsen 2010-02-25, § 33

•

Iréne Magnussons medborgarförslag om att socialnämnden tillförs pengar så att
terapilokaler, kök, matsal m.m. i Roma blir kvar i kommunens regi.
• Beslut av socialnämnden 2010-02-17, § 11

•

Iréne Magnussons medborgarförslag om att utnyttja kök och samlingslokaler i
”gamla” Klostergården även efter att de nya lokalerna tas i bruk.
• Beslut av socialnämnden 2010-02-17, § 9

•

Iréne Magnussons medborgarförslag om att bygga om gamla delen av
Klostergården till trygghetsboende eller bygga ett helt nytt på samma plats.
• Beslut av socialnämnden 2010-02-17, § 10

•

Pär Gustafssons medborgarförslag om att förbjuda biltrafik på Södra Hällarna.
• Beslut av tekniska nämnden 2010-02-24, § 29

•

Eva Forséns medborgarförslag om bättre skyltar, med bild, vid farliga stränder.
• Beslut av tekniska nämnden 2010-02-24, § 30

•

Aina Mattsons medborgarförslag om att återinföra de icke tidsbestämda
parkeringsplatserna i Åhlénsgaraget.
• Beslut av tekniska nämnden 2010-02-24, § 31

•

Lena Nilssons medborgarförslag om att anordna gatubelysning på rastplatsen/
busshållplatsen i Levide.
• Beslut av tekniska nämnden 2010-02-24, § 34

Kommunfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 42
Medborgarförslag; ännu inte behandlade t.o.m. 2010-03-15
- Förteckning 2010-03-15

Kommunfullmäktiges kansli (ledningskontoret) har upprättat förteckning över
samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med
2010-03-15.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förteckningen, över samtliga medborgarförslag som ännu inte var behandlade
15 mars 2010, läggs till handlingarna.
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 43
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Anneli Ahnstedt Stengårds medborgarförslag om kommunansvar KS 2010/47-0
2010-02-08
för snöskottning av villaägares trottoarer mot avgift.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Per Westholms medborgarförslag om att inrätta en anordning för
att smälta snö och is i Smittens backe i Visby.

KS 2010/50-0
2010-02-08

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Göran Bergmans medborgarförslag om anläggande av trottoarer
mellan Överskottsbolaget och Östra Hansegatan.

KS 2010/49-0
2010-02-08

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Malena Anderssons medborgarförslag om insamlingsstation för
brukbara saker på återvinningscentralen i Visby.

KS 2010/51-0
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.

KS 2010/65-30
2010-02-12

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Agneta Bergquists medborgarförslag om att skapa en egen pskiva för Visby som kan gälla 1 år.

KS 2010/64-30
2010-02-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att trafikera busslinje 1 i KS 2010/67-53
2010-02-16
Visby på juldagen.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att behålla Grönsiskans
matsal.

KS 2010/69 83
2010-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden
Ingela Ekmans medborgarförslag om att anlägga ett
övergångsställe med stoppljus och streck i gatan i korsningen
Kung Magnus väg – Österväg.

KS 2010/66-31
2010-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Magnus Angelöws medborgarförslag om att införa temporär
servicedag/-natt för städning och snöröjning i Visby innerstad.

KS 2010/87-10
2010-02-24

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 43 forts.

Hans A Svenssons medborgarförslag om att avskriva hyran om
Röda Korsets lokaler på hamnen under Almedalsveckan 2010.

KS 2010/87-10
2010-03-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Mari Lujalas medborgarförslag om att sophämtningen skall
frikopplas från hyran i kommunägda fastigheter.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 44
Fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ersättare
- Christopher Stålhandske (M)

Christopher Stålhandske (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
•
•

Christopher Stålhandske (M) befrias från uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Mats Hedström (M), Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Christopher Stålhandske
Mats Hedström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 45
Interpellation. Initiering av projekt för att utveckla och stärka
stödfunktioner till våldsutsatta kvinnor och barn
KS 2010/75-85

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av
Hanna Westerén (S) om att initiera projekt för att utveckla och stärka
stödfunktioner till våldsutsatta kvinnor och barn. Hanna Westerén tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 46
Interpellation. Konsekvenserna av den snörika vintern
KS 2010/72-53

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) besvarade interpellation av
Andreas Persson (S) om konsekvenserna av den snörika vintern. Andreas Persson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Matias Lundström (MP) och Claes-Göran Nilsson (S).
Interpellation 2010-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 47
Interpellation. Gemensam bilpool vid Visborg
KS 2010/74-53

Kommunalrådet Lars Thomsson (C) besvarade interpellation av Brittis Benzler (V)
om gemensam bilpool vid Visborg. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Matias Lundström (MP)
Interpellation 2010-02-22

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 48
Interpellation. Prao för elever i årskurs 8 och 9
KS 2010/78-61

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade
interpellation av Lars Jakobsson (C) om prao för elever i årskurs 8 och 9. Lars
Jakobsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 49
Interpellation. Policy för praktikanter med svenska som andraspråk
KS 2010/76-02

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) besvarade interpellation av
Hanna Westerén (S) om policy för praktikanter med svenska som andraspråk.
Hanna Westerén tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010 02-22

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 50
Frågor
•

Torsten Gislestam (C) fick tillstånd att ställa en fråga om hur det ligger till
med tidplanen för den fördjupade översiktsplanen för Storsudret. Frågan
besvarades av Lars Thomsson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 51
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Yngve Andersson (KD)
Offentliga aktörers budskap till ungdomar kring sex och
samlevnad

KS 2010/128-99
2010-03-29

Stefan Nypelius (C)
Mer resurser till barnnätverket Barnsam

KS 2010/134-80
2010-03-29

Janica Sörestedt, m.fl. (S)
Policy för att få alla elever att gå i skolan m.m.

KS 2010/135-80
2010-03-29

Hanna Westerén (S)
Jämställdhetsmärkning av förskolorna

KS 2010/136-88
2010-03-29

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

63

PROTOKOLL
2010-03-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 52
Interpellationer; nya
•

Anette Medbom (S) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om neddragning av
antalet vårdplatser på Visby lasarett och faktisk besparing av dennna.
(KS 2010/137-92)

•

Åke Svensson (S) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om psykiskt funktionshindrades möjlighet till
arbete och sysselsättning. (KS 2010/138-87)

•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) ställa interpellation om möjligheterna för unga vuxna med
funktionshinder att komma ut på arbetsmarknaden – uppföljning av bifallen
motion. (KS 2010/139-87)

•

Brittis Benzler (V) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) ställa interpellation om vården för unga vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar. (KS 2010/140-87)

•

Gerty Holmstedt (S) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) ställa interpellation om trafiksäkerheten på cykelbanan längs med
Lummelundsväg. (KS 2010/141-31)

•

Jennie Jarve (V) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om vården för suicidnära och djupt
deprimerade och psykotiska patienter. (KS 2010/142-90)

Kommunfullmäktiges beslut
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 30

Ärende: Ändring av taxor för resor i all kollektivtrafik
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Tommy Gardells (S) yrkande

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

Följande röstade nej:
Sonia Landin (S)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Anna Enström (S)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Mona Magnusson (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Eleonore Hemström (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Andreas Persson (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Maria Björkman (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Torgny Lihnell (MP)
Annamaria Bauer (V)
Bodil Rosengren (V)
Per-Erik Andh (S)
Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Kenneth Lindblad (V)
Anders R Johansson (V)
Therese Mangard (V)
Avstod från att rösta
Gösta Hult (C)

Taxa resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor
Antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19, 2007-06-18 och 2009-02-23, 2010 –03-29.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Avstånd, Km

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

Vuxen; Kr

14
16
20
24
31
36
40
45
49
54
59
63
68
68

Pensionär och
ungdom, Kr
12
13
15
20
24
29
32
36
38
43
46
51
54
54

Barn, Kr

7
8
10
13
16
18
21
23
25
28
30
32
35
35

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Barn

14 kr
12 kr
12 kr
7 kr

Klippkort (gäller för 12 resor) 8 gånger priset för enkelresa
-Vuxen
-Pensionär
-Ungdom
-Barn

112
96
96 kr
56 kr

Länskort 675 kr.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar
Förortskort 450 kr.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 23 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste
färdväg och beräknas utifrån kollektivtrafikens biljettsystem.
Visbykort 335 kr.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under
30 dagar.
Klippkort
Kortet gäller 12 enkla resor (för landsbygdstrafiken mellan två bestämda platser) mot en
avgift motsvarande priset för 8 enkelresor på samma sträcka. Klippkort medger
övergång inom 2,5 timmar efter resans start.

1 (5)

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med
vårterminens slut (grundskola/gymnasieskolans terminsslut) det år man fyller 20 år.
Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland under skolans
läsårstider (även lovdagar) dock inte för resor i plustrafiken.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Börskort
Börskort saknar tidsbegränsning och kan laddas med 200, 300, 400 och 500 kr. och ger
kontantresor för 260, 390, 520 resp. 650 kr
Pant
På samtliga kort tas en pant på 20 kr ut och återbetalas om kortet lämnas tillbaka.
Pensionärsbiljett gäller för personer som har allmän ålderspension och är över 65 år
och för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare sjukpension).
Barnbiljett gäller från och med 1 juli det år man fyller 7 år tom den 30 juni det år man
fyller 16 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Gäller endast vid resa med enkelbiljetter och klippkort.
Ungdomsrabatt gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 16 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Plustrafiken
Plustrafiken trafikerar hela kommunen. Resor kan göras från bostaden till närmaste
tätorten Visby, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Fårösund. Plustrafiken gäller
dock inte för resor inom tätorterna. Trafiken är öppen för alla och körs två dagar i
veckan. Avgiften för resan är densamma som för busstrafikens enkelbiljett för
motsvarande sträcka. Resor med Plustrafiken måste beställas senast kl. 12.00 dagen
innan resdagen. Länskort, förortskort, klippkort och skolkort/bussiga kortet gäller ej i
plustrafiken.
Servicelinjen
Servicelinjen trafikerar Visby tätort och är till för alla men speciellt anpassad för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Taxan är densamma som för övrig busstrafik i
Visbyområdet.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller ej för återresa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Sammanlagt uppgår avgiften således till högst 68 kr/vuxen, 54 kr/pensionär, 54 kr/
ungdom och 35 kr/barn.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (ej tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 40 kr
- Större hund, avgift 10 kr (gäller ej ledarhund som medföljer synskadad).
2 (5)

Ingen avgift för barnvagn.
Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. Ledsagare/och eller en medresenär får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad
mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses ej
Förlorade och förstörda kort ersätts ej
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
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Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avstånd km

Dagtid mellan kl. 05 – 23

Nattid mellan kl. 23 – 05

0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
25-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51 km
Över 51 km

40 kr
45 kr
45 kr
50 kr
60 kr
65kr
70 kr
75 kr
80 kr
80 kr
85 kr
90 kr
95 kr
95 kr

50 kr
55 kr
55 kr
60 kr
70 kr
75 kr
80 kr
85 kr
90 kr
90 kr
95 kr
100 kr
105 kr
105 kr

För de som har beviljats tillstånd för arbets- och utbildningsresor kan en tur och
returresa per dag göras mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna till en avgift som är lika som för periodkort (30-dagarskort) i
kollektivtrafiken.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland har obegränsat antal
avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken under skolans läsår, dvs från
höstterminens början till vårterminens slut.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa.
I Gotlands kommuns färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten samt avgifter för de som får resa tillsammans med den
färdtjänstberättigade.
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Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift för
taxi 15 kr

Bussresa på minst 12 km exklusive
anslutning med privat bil

Kostnaden för
Ingen egenavgift
bussresa och fast
belopp med 50kr
för privatbilresan

Privat bil

12 kr/mil

48 kr

Taxi/bårtaxi eller specialfordon

Reskostnaden

Egenavgift efter reslängdsintervall
0- 7 km = 80 kr
8-15 km = 85 kr
16-27 km = 100 kr
över 27km = 115 kr

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 800 kr.
I Gotlands kommuns sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser om
sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
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Bilaga § 45

INTERPELLATIONSSVAR
2010-03-29

Interpellation om att initiera projekt för att utveckla och stärka
stödfunktioner till våldsutsatta kvinnor och barn
Ledamoten Hanna Westerén (S) har i en interpellation till mig ställt följande fråga:
”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?”
Mitt svar är:
Ja.
Låt mig först återge vad socialnämnden hittills genomfört under mandatperioden
och därefter informera om kommande initiativ.
Socialnämnden har sedan flera år ansökt och beviljats statliga utvecklingsmedel för
förstärkning och kvalitetsutveckling av stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld. Nämnden har sökt medel till olika projekt med avsikt att utveckla
verksamheten för målgrupperna bl.a. i enlighet med de utvecklingsbehov som
definierades i samband med framtagande av kommunfullmäktiges Handlingsprogram
för kvinnofrid. Sammanlagt har statliga utvecklingsmedel beviljats med 2,5 mkr till
satsningar 2007-2010:
2007-2008
Jourlägenhet för mammor med deras barn och utveckling av arbetsmetoder samt
boende för pappor som väljer att bo utanför familjen medan utredning pågår.
2008-2009
Inrättande av halvtidstjänst under två år för samordning och utveckling av insatser
för barn som bevittnat våld.
Kompetensutveckling för personal inom Individ- och familjeomsorg (IFO).
Kompetensutveckling för biståndshandläggare, chefer inom äldreomsorg och
omsorg för att utveckla stöd till våldsutsatta äldre kvinnor och kvinnor med
funktionshinder.
Utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal.
Stöd till den ideella Kvinnojouren Amanda, för hyra av ny jourlägenhet,
handledning och psykologstöd till barn.
Utvärdering av samtliga insatser.
Mansforum – rådgivningsverksamhet för män som begår våld eller är i riskzonen
för att begå brott.

2009-2010
Uppbyggnad av ett boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem;
anpassning av lokaler i stödboende och kompetensutveckling för personal inom
missbrukarvården.
Utveckling av stöd till våldsutsatta äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning genom kompetensutveckling för baspersonal inom äldreomsorg och
omsorg om funktionshindrade.
Stöd till Kvinnojouren Amanda, för hyra av lägenhet och handledning.
Högskoleutbildning för ca 10 personal som ska arbeta med krisstöd och långsiktigt
samtalsstöd till barn som bevittnat våld i sina familjer och grundutbildning för
personal som ska bedöma behov och motivera till sådant samtalsstöd. Samtalsstöd
till barn erbjuds därmed fr.o.m. november 2009.
Ansökan 2010
Länsstyrelsen har i mars 2010 på nytt bjudit in socialnämnden att söka utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld samt män som utövar våld. 673 000 kronor kan sökas till
verksamhet som syftar till
o
o
o
o

långsiktig ambitionshöjning av kommunens stöd till berörda målgrupper.
att förbättra de brister som framkommit i länsstyrelsernas förstärkta tillsyn inom
området.
att utveckla stöd- och behandlingsinsatser, tillfälligt boende eller förebyggande
arbete.
att utveckla kommunens organisation för att bättre kunna möta behov och att
säkerställa det långsiktiga arbetet i kommunen.

Socialnämnden har påbörjat beredning av ansökan som kommer att behandlas på
nämndens junisammanträde. De projekt som initieras kommer att ha tonvikten på
fortsatt kompetensutveckling av baspersonal inom äldreomsorg och omsorg om
funktionshindrade för att utveckla stödet till våldsutsatta äldre kvinnor och kvinnor med
funktionshinder. Medel kommer även att sökas för att fördjupa de långsiktiga stöd- och
behandlingsinsatserna till våldsutsatta kvinnor som har kontakt med Individ- och
familjeomsorgen. Nämnden bereder också ansökan för den ideella verksamheten, vilket
sker i samråd med kvinnojouren Amanda.

Gustaf Hoffstedt
Ordf. Socialnämnden

Bilaga § 46
INTERPELLATIONSSVAR
2010-03-29

Interpellation ang kostnader för det kommunala vägunderhållet under vintern
Ledamoten Andreas Persson, (S) har i en interpellation till mig riktat nedanstående
frågor:
”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 vad 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.
Svar:
.
När kostnaden för vinterväghållningen är framtagen så avser jag att redovisa den med ett
tilläggsäskande till kommunstyrelsen, nuvarande beräkning pekar mot ett överskridande på
ca: 9 miljoner. Ett ”normalår” kostar vinterväghållningen ca 7 Mkr, i år ca: 16 Mkr.
Om inte nya pengar tillförs Gatu o Markavdelningen så blir det en omprioritering av den
skattefinansierade delen i Tekniska förvaltningen.
Jag kan inte nu svara på vilka delar som kommer att beröras av försämrad service om inga
nya pengar tillförs, men för att ta några exempel som kan bli berörda finns projektet med ny
miljövänligare, och billigare dammbindning av våra grusvägar. Även
beläggning av grusvägar och underhåll av vägar i tätort kan komma att beröras.
Övrig verksamhet som kan bli berörd och som kostar mycket är ett antal mindre hamnar,
offentliga toaletter, belysningen på enskilda vägar samt bostadsanpassning.
Vi skall försöka att bibehålla en hög ambitionsnivå vad gäller cykelvägar men drift och
underhåll av det offentliga rummet kommer att bedrivas med stor återhållsamhet.
En översyn av taxor och avgifter är aktuell.

Visby den 24 mars 2010

Kjell Skalberg
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 47

INTERPELLATIONSSVAR
2010-03-29

Interpellation om gemensam bilpool
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt frågor om skapande
av en bilpool.
Fråga: ”Hur går det här på Gotland med bilpoolen? Planeras det för en sådan?”
Svar:
Ledningskontoret har i februari 2010 uppdragit åt serviceförvaltningen att ta fram
förslag till utformning av en bilpool på Visborg. I första skedet kommer den att omfatta
bilar som idag finns inom enskilda förvaltningar men som tack vare flytten till Visborg
kan göras tillgängliga för fler. Först och främst gäller det att få till ett fungerande
samutnyttjande av dessa bilar. Sen får fortsatt arbete utvisa om det dessutom finns
förutsättningar för ytterligare tjänstebilar på Visborg.
Fråga: ”Har det skapats någon gemensam bilpool?”
Svar:
Nej, inte ännu, men det är på gång, se ovan.
Fråga: ”Hur tänker du kring möjligheten att skapa en pool med miljöbilar som också
är tillgängliga för allmänheten?”
Svar:
Förvaltningarna bör undersöka förutsättningarna för att ersätta viss körning med egen
bil i tjänst med bil från bilpool. Av de 287 218 mil körning med egen bil i tjänst som
kommunen ersatte anställda och förtroendevalda förra året var det uppskattningsvis
mindre än 30 000 mil som kördes inom de verksamheter som nu flyttar till Visborg.
Men bara dessa borde kunna ge utrymme för någon form av nytt bilpools-avtal, för att
ersätta körning med privatbilar med bilar upphandlade enligt kommunens riktlinjer och
inom ramen för biogasstrategin.
Det finns exempel från andra håll där kommun och allmänhet samutnyttjar miljöbilar i
en bilpool, men det gäller kommuner som upphandlat tillgång till bilpool som en extern
tjänst. Av t.ex. konkurrens- och försäkringsskäl upplåter inte kommunen egna eller
leasade bilar till uthyrning. Om även Gotlands kommun kommer att upphandla bilpoolstjänster av en extern utförare, så blir en sån lösning intressant här också. Just nu är det
för tidigt, men när det kommit fler verksamheter och boende till Visborg, nära
kommunkontoret, så kommer säkert den efterfrågan.
Produkt Gotlands elbilsprojekt som är under utveckling innehåller också en bilpoolsmöjlighet. Ett förslag är att elbilar inom projektet skulle kunna finnas tillgängliga under
kontorstid på Visborg, men också användas för arbetspendling.

Lars Thomsson (C)
Kommunalråd

Bilaga § 48

INTERPELLATIONSSVAR
2010-03-29

Interpellation om prao för elever i årskurs 8 och 9
Ledamoten Lars Jakobsson (C) har i en interpellation ställt frågor om prao för elever i
årskurs 8 och 9
Fråga: ”Hur fungerar verksamheten för klass 8 och 9”
Svar:
I maj och november skickas sammanlagt ca 3 000 försändelser till företag med
förfrågan om möjligheter att ta emot PRAO-elever.
Ca hälften av företagen svarar. Av svaren är ca hälften positiva till att ta emot
praktikanter och ca hälften tackar nej på vår förfrågan. Utplacering av elever sker i
samverkan med studie- och yrkesvägledarna på grundskolorna som har åk 7-9 och
praktikcentralen. Företagen som tackar ja blir kontaktade, om det finns någon elev som
matchar mot deras erbjudande.
Under våren april/maj anordnas ”vårdprao” tillsammans med lasarettet för elever i åk. 8.
Alla 7-9 grundskolor får var sin vecka. Eleverna besöker olika delar av vården från
äldreomsorg till akutsjukvård och räddningstjänst. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har avsatt en undersköterska som handledare för eleverna. Vårdpraon är mycket
uppskattad av eleverna.
Fråga: ”Hur ser BUNs ordförande på att tjänstemännen ej följer upp utskicket till
praovärdarna?”
Svar:
Företagen som tackat ja, men som inte får någon elev, har hittills inte fått meddelande
om det. Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kommer att ändra sina rutiner fr.o.m.
2010. Ett förtydligande, som informerar om att företagen i god tid innan får meddelande
om de får en elev, har lagts till i de utskick som går ut till företagarna två gånger per år.
BUF har i dag inte möjlighet att ha kontakt med de företag som inte är aktuella för
placering av elev vid varje period.
Barn- och utbildningsnämndens förhoppning är att den kommunikation som sker mellan
skolorna och företagen fungerar bra och att vi hjälps åt för att ge våra elever en bra
utbildning.

Lena Celion
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden (M)

Bilaga § 49
INTERPELLATIONSSVAR
2010-03-29

Interpellation ang policy att ta emot praktikanter med svenska som andraspråk
Ledamoten Hanna Westerén (S) har i en interpellation till mig riktat nedanstående
fråga:
” Att Gotlands kommuns förvaltningar tar emot praktikanter är ett viktigt led för
individer att komma ut på arbetsmarknaden. Inte mins 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?”
Svar:
Tekniska förvaltningen tar varje år emot praktikanter av olika slag inom olika delar av
verksamheten. Bland annat har en praktikant med svenska som andraspråk nyligen
tagits emot vid Hamnavdelningen.
Förvaltningen har ännu så länge ingen framskriven policy när det gäller att ta emot
praktikanter, vare sig med svenska som andraspråk eller andra anledningar till behov
av praktikplats. Däremot finns många goda erfarenheter av att ha praktikanter i
verksamheten och förvaltningen ställer sig positiv att även fortsättningsvis ta emot
praktikanter.
Till förvaltningens ledningsgrupp i februari var representanter från Finsam,
Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen inbjudna för att informera om sina behov
av praktikplatser. Förvaltningsledningen beslutade i det sammanhanget att diskutera
och tydliggöra en gemensam strategi för praktikantmottagande.
Visby den 23 mars 2010

Kjell Skalberg
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 51
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Ang. offentliga aktörers budskap till ungdomar kring sex o samlevnad
Vi har sett att det saknas en djupare koppling mellan den negativa svenska - och gotländska - statistiken av ökande aborter, sexuella riskbeteenden, oönskade graviditeter, sexuellt
överförbara sjukdomar, unga flickors psykiska ohälsa, ensamstående unga mammor etc.,
och de budskap som av offentliga aktörer förmedlas inom ramen för sex och samlevnad.
Det förefaller oss också finnas en ideologisk styrning bakom urval och vinkling i ämnet,
som inte är grundad i vare sig empirisk vetenskap eller bredare kulturell och demokratisk
värdegrund. Vi vill här ta upp frågan utifrån vårt gotländska perspektiv med två exempel;
dels utifrån Ungdomsmottagningens styrdokument, dels utifrån det ”Gemensamma Budskapet”1 på Gotlands kommuns hemsida.
Ungdomsmottagningen i Visby arbetar enligt egen utsago utifrån Socialstyrelsens forskningsrapport2 om ungdomars sexuella hälsa. Rapporten refererar internationella studier och
lägger fram lämpliga riktlinjer för Sverige3. Riktlinjerna ignorerar dock de många studier (i
det egna forskningsunderlaget) som nått positiva resultat för a) uppskjuten samlagsdebut
och b) reducerat antal sexpartners4. Istället slås kategoriskt fast att det underliggande materialet bekräftar det man redan visste i Sverige, nämligen att interventioner som
förordar avhållsamhet inte är verksamma5. Riktlinjerna koncentreras sedan på slutsatser
som rör ökad kondomanvändning och -upplysning6. Detta trots medvetenhet om att senare
decenniers ökade kondomkampanjer i Sverige inte främjat användningen av kondomer;
vilken istället stadigt minskat7. Sverige uppges idag ha lägst kondomanvändning i Europa.8
Påståendet om avhållsamhet förefaller vara grundat på två9 av de över femhundra refererade studierna, och kontrasterar skarpt mot empiriska resultat och slutsatser som redovisas
inne i rapporten. Där framgår tex av en UN-Aids rapport att 22 av 68 studier (ca 32 %) nått
positiva effekter för bl.a. senarelagd samlagsdebut och färre sexpartners10. I UN-Aids rapporten sägs också uttryckligen att ”Väl genomförda interventioner bidrar till att senarelägga samlagsdebuten” 11. Vidare redogör en WHO-översikt för hur 16 av 22 studier (ca
73 %) haft framgång när det gäller att skjuta upp sex och minska antalet partners12. Det är
uppenbart att dessa två kriterier internationellt sett betraktas som förstahandsmål när det
gäller ungdomars sexuella hälsa. Det framgår också klart att de ”avhållsamhetsinterventio1

Gotlands Kommun 2009. ”Det Gemensamma Budskapet” http://www.gotland.se/imcms/36800
Socialstyrelsen 2007”Ungdomars sexuella hälsa; internationella kunskapssammanställningar och svenska
erfarenheter och förebyggande arbete”.
3
Op.cit. s.53 ff
4
Op.cit s.16,18,21
5
Op.cit, s.50,54
6
Op.cit, s.49,50,51,
7
Socialdepartementet 2009. Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet. S 2008/3709/HS s. 44
8
Ibid.
9
Op.cit. s.12,13
10
Op.cit. s.16
11
Op.cit. s.18
12
Op.cit. s.21
2

2
ner” som visat sig ineffektiva är de som enbart pläderat för att avstå från sex, medan program som förespråkat att vänta/ha färre partners, tillsammans med god upplysning om sex,
relationer, preventivmedel och STI13, överlag haft god framgång14. Inte heller detta förtydligande tas upp i Socialstyrelsens sammanfattande riktlinjer i slutet av rapporten15. Diskrepansen mellan de empiriska studiernas faktiska resultat, och det ideologiskt färgade
urvalet och refererandet av desamma, är slående.
Vidare – det ”Gemensamma Budskapet”16 om sex och samlevnad som förmedlas inom
Gotlands kommun och har utarbetats av BUF, HSF och KFF17, motiverar sig sålunda:
”Detta är viktigt att kunna om sex och samlevnad. Detta vill vi att våra ungdomar skall ha
med sig ut i vuxenlivet.”18 Såväl Budskapet som den forskningsrapport från Statens Folkhälsoinstitut19 som däri refereras till, är präglade av den socialkonstruktivistiska genusteorin20 och den queerteoretiska21 ideologin22. RFSU och RFSL hänvisas till som auktoriteter
på området och har utformat stor del av det undervisningsmaterial som Budskapet rekommenderar till skolor, fritidsgårdar och föreningar. Trots att det i mycket motiverar sig som
en aktion mot diskriminering och för likaberättigande, bl.a. utifrån Forum för levande historia, blir dock Budskapets information allt annat än opartisk och tolerant inför mångfald.
Den speglar den queerteoretiska agendans strävan mot bl.a. a) dekonstruktion av uppfattningen av ”kön” som biologiskt given förutsättning; b) avskaffandet av heteronormativitet; c) avskaffandet av kopplingen mellan sex och kärlek, såsom även kopplingen
mellan sex och graviditet/barnafödande. Följaktligen uppmuntras till ifrågasättande och aktivt brytande av alla gängse (tidigare) normer på det sexuella området, samt ett experimentellt sexuellt sökande23. Samma synsätt råder i den rapport från Folkhälsoinstitutet som refereras till i Budskapet; i positiva ordalag diskuteras där hur ungdomar nu befriar sig alltmer från ”kärleksnormen” (kopplingen mellan sex och kärlek), och hur sexualiteten redan
tidigare framgångsrikt kunnat frikopplas från graviditet och barnafödande24.
Sexualitet kopplas alltså överlag till identitet och individ, knappt alls till relation, samspel,
familj, barn eller etik/ansvar. Heterosexualitet, att bejaka biologiska könsskillnader och
kärnfamiljsliv, att vänta med sexdebuten, eller att vilja avstå från sex utanför fasta kärleksförhållanden, framstår i sammanhanget som gammaldags och ”ute”. Homo- och bisexualitet, könsöverskridelse, att ha sex med kompisar och tillfälliga bekanta, samt att ha flera
partners – samtidigt eller konsekutivt – känns istället ”inne”, frigjort och spännande.
I skuggan av denna sexualpolitik möter vi i våra professioner unga som drömmer om att
finna ”den rätta/e”, att bilda familj, och att leva tillsammans i ett livslångt projekt. Vissa av
dem har velat vänta med sex tills de funnit en sådan relation, framförallt flickor. De har oftast haft svårt att hitta stöd, goda förebilder och vägledning för detta inom ramen för sin
sociala kontext och sällan orkat stå emot trycket. Vi träffar också de som haft trassliga
uppväxter och flytt in i tidiga sexuella relationer eller sexuell exponering i jakten på trygg13
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15
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3
het och bekräftelse. Inte sällan har de hamnat i oönskade graviditeter, tidiga aborter, blivit
ensamstående unga föräldrar, eller på annat sätt hårt märkta. Normer som innefattar ett
positivt egenvärde i att vänta med sex skulle ha kunnat utgöra ett ovärderligt stöd i
deras mognadsprocess. Det tragiska är inte bara att positiva målbilder av detta slag saknas, utan framförallt att de, från offentliga aktörers håll, ofta framstår som otidsenliga och
töntiga.
Huvudfrågorna är två:
a) Hur kan berörda parter – förvaltningar och ansvariga politiker – mena att
nämnda sexualpolitik ligger i linje med ett försvarbart preventivt arbete där
ökningen av tonårsaborter, oönskade graviditeter och STI oroar mest, tillsammans med unga flickors psykiska ohälsa? Det som i den empiriskt vetenskapliga debatten internationellt betraktas som oönskat sexuellt riskbeteende,
ses i våra offentliga aktörers perspektiv som eftersträvansvärd sexuell frigörelse. Skillnaden mellan liv och död, hälsa och ohälsa, reduceras här till en
kondom.
b) Hur kan berörda parter – förvaltningar och ansvariga politiker – försvara
nämnda sexualpolitiska metodik utifrån det demokratiska värdet av valfrihet
för våra ungdomar? Valfrihet och frihet är mer än att byta ut tidigare ensidigheter mot nya ensidigheter. Valfrihet och äkta frihet förutsätter tillgång till
olika värden utifrån flera ideologiska perspektiv än ett, samt till sakliga argument för vart och ett av dem. När offentligt finansierade budskap kring sex o
samlevnad tillåts utelämna all positiv hänsyftning till värden som fasta relationer, kärlek, barn, familj, ansvar och etik, måste grundläggande demokratiska värden anses ha förbigåtts.
c)
”Det Gemensamma Budskapet” rymmer gott om reflektioner kring sexuellt likaberättigande, vilket är viktigt och bra. Envar måste ha frihet att välja hur de vill leva sin sexualitet
inom ramen för samhällets lagar, och ingen ska behöva känna sig diskriminerad för detta.
Att större delen av vår befolkning uppenbarligen fortfarande vill leva i traditionell kärnfamilj med biologiskt egna barn, ser vi därmed ingen anledning till att HSF, BUF, KFF och
ansvariga politiker får ignorera.
Vi efterlyser en enhetligare och tvärdisciplinär strävan för att nå mätbara resultat i det arbete som vill förebygga oönskade graviditeter och abort och betonar det uppenbara behovet
av etiska reflektioner också kring dessa ämnen inom ramen för sex och samlevnadsbudskapen. Det tycks oss rimligt att då lyfta sig över Socialstyrelsens snäva preferenser av
refererade vetenskapliga resultat samt att nämnda internationella forskning kring uppskjuten samlagsdebut och reducerat antal partners, ges den belysning och de värden i den
svenska debatten som tillkommer dem utifrån god vetenskapssed och etik.
Det befintliga informationsmaterialet i sex och samlevnad behöver då omarbetas. Våra
barn och ungdomar bör kunna erbjudas ett alternativ av högre kvalitet och utifrån
en bredare vetenskaplig, (mång)kulturell och etisk grund.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen samt
Kultur- och fritidsförvaltningen i Gotlands kommun att verka för föreslagen förändring.

Yngve Andersson KD

Bilaga § 51

Motion
Stärk barnnätverket Barnsam
Barn o ungdomar är det viktigaste vi har.
Samhällets vinster för att sätta in tidiga insatser kring barn och unga är bevisade i en rad med
rapporter. Förlusterna för samhället vid ett Livslångt utanförskap uppgår till miljonbelopp.
Man kan normalt sett få otroligt mycket förebyggande insatser för samma kostnad som en
enda person med ett omfattande utanförskap förorsakar samhället. Den generella bilden är att
det förefaller vara mycket lönsamt att tänka och agera långsiktigt
Det viktigaste är dock vinsterna för den enskilde individen.
Inom Gotlands Kommun ha vi nätverket Barnsam, en samordningsgrupp för barn och
ungdomsfrågor från förvaltningar med barn och ungdomsverksamhet. De arbetar med
samordningen för bl.a. gemensamma fortbildningsinsatser, ökat samarbete mellan skola,
socialtjänsten, BUP, fritidsgårdarna mm. De utför ett viktigt arbete som kan utvecklas än mer.
I den vardagliga verksamheten kan det vara svårt att se värdet av en insats eller effekterna av
en utebliven insats. För att tydliggöra detta vill jag att det skapas förtida ekonomiska
avsättningar för att ge utrymme för insatser nu. Krasst ekonomiskt kan man säga att vi
investerar socialt i barn eller individen för att göra ”avskrivningar” kommande år i form av
besparingar i samhällets insatser. Gotlands kommun bör även införa en metod för uppföljning
av de insatser som sker inom området
med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att

BarnSam-nätverkets roll stärks

Att

Gotlands kommun utreder möjligheterna för att tillskapa extraavsättning för
barn- och ungdomsinsatser.

Att

Gotlands kommun utreder förutsättningarna för att införa en uppföljningsmodell
inom styrkortet alternativt som socioekonomiskt bokslut eller liknande inom
Gotlands Kommun.

2010-03-29

Stefan Nypelius (c)
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-03-29

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Carin Götblad har i en enmansutredning, SOU 2010:15, presenterat en rad förslag på 1) hur
man ska förhindra unga att rekryteras till kriminalitet och 2) hur man bistår unga att lämna
ett kriminellt liv. Utredningen har mängd bra förslag som också berör kommunernas
arbete. För Carin Götblad har det varit viktigt att ge konkreta förslag och att ge förslag som
inte i sig innebär stora investeringar.
En avgörande faktor för att unga inte ska rekryteras till kriminalitet är närvaro i skolan. De
barn och unga som är i skolan på dagarna hamnar sällan i kriminalitet. Därför är det viktigt
att vuxenvärlden bestämmer sig för att alla barn och unga, varje dag ska vara i skolan.
Skolpersonal ska vara observant på de ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i
kriminalitet, om de skolkar ska man söka upp dem och hämta dem till skolan.
På lokal nivå bör man bilda sociala insatsgrupper med socialtjänst, polis och skola där
socialtjänsten har huvudansvaret. De ska arbeta konsekvent och uthålligt och ha ett
operativt ansvar. Genom individuella handlingsplaner för unga i riskgruppen kan individen
regelbundet följas upp och utvärderas.
Förslagen är så bra att Gotlands kommun inte bör avvakta den remissrunda som
utredningen nu genomgår, man ska inte heller behöva avvakta regeringens utlåtande.
Gotlands kommun har nu möjligheten att vara pionjär och gå före i ett arbete som, om det
genomförs framgångsrikt, inte bara hjälper unga i riskzonen utan också kan spara både
pengar och personligt lidande.
Därför föreslår vi:
Att Social- och omsorgsförvaltningen bildar en social insatsgrupp med uppgift att arbeta
utifrån de förslag som återfinnes i SOU 2010:15.
Att Barn- och utbildningsförvaltningen antar en ”alla i skolan” -policy och ger rektorerna i
uppdrag att utveckla en metod för att alla elever ska vara närvarande i högstadium och
gymnasium.

Janica Sörestedt
Socialdemokraterna

Anette Medbom
Socialdemokraterna
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-03-29

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jämställdhetsmärk våra förskolor!
År 2025 ska vi vara minst 65000 invånare på fantastiska Gotland. Ett viktigt led i det
arbetet är alltid erbjuda god barnomsorg, dels till dem som redan bor här, dels som ett
verktyg för att attrahera nya invånare. Våra förskolor ska hålla god kvalité och i det
begreppet bör alltid jämställdhet finnas med som en naturlig del. För att veta att vi är på
rätt väg i utvecklingen av våra gotländska skolor borde de testas för att kunna erhålla en
s.k. jämställdhetsmärkning, som måste erövras varje år. I Falu kommun har man t.ex.
sedan några år ett arbete med jämställdhetsmärkning kallat Lika villkor. Kraven för att få
jämställdhetsmärkning i Falu kommun är:
- All personal på förskolan/skolan inklusive skolledare skall ha genomgått kompetensutvecklingsprogrammet
På lika villkor, på tre terminer
- En handlingsplan ska vara upprättad där konkreta mål och metoder tydligt framgår
- En uppföljningsplan skall visa hur man ämnar följa upp arbetet, t.ex. pedagogeftermiddagar, studiedagar
etc. samt redogörelse för hur eventuella nyanställda ska erhålla kompetensutvecklingen
Jämställdhetsmärkning ska erövras år från år och kan alltså fråntas förskolan/skolan om inte kriterierna
uppfylls.

I syfte att öka attraktiviteten hos gotländska förskolor och aktivt bidra till ökad
jämställdhet, föreslår undertecknad:
-

att förutsättningarna för att införa en s.k. jämställdhetsmärkning för alla öns
förskolor skyndsamt utreds.

Hanna Westerén (S)
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