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Kf § 53
Bokslut 2009. Årsredovisning, allmänhetens frågestund samt
ansvarsfrihet
- Årsredovisning 2009
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 88
- Gotlands kommuns revisorer 2010-04-20

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 39). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i kommunens
reception, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Ingen fråga
ställdes av allmänheten.
Revisorernas rapport innehåller detta år en anmärkning som är riktad främst mot
hälso- och sjukvårdsnämnden. Svarstiden på denna revisionsrapport har presidiet
ansett vara alldeles för kort och de har därför beslutat att frågan om ansvarfrihet
flyttas till sammanträdet den 14 juni.
En övergripande presentation av årsredovisningen gjordes av Anders Gripne,
koncerncontroller. Helena Andersson, ekostrateg presenterade kommunens
miljöredovisning.
Årets resultat blev för femte året i rad ett överskott. Detta år blev det +32 miljoner
kronor trots lågkonjunktur och en budget som var på endast +1 miljon kronor.
Den totala låneskulden har minskat till 651 miljoner kronor från 910 miljoner
kronor år 2004. Nämndernas resultat visar på plus förutom hälso- och sjukvårdsnämnden som redovisar ett minusresultat på 39,3 miljoner kronor. Byggnadsnämnden fick ett minusresultat på 0,45 miljoner kronor. Folkhögskolestyrelsen
uppvisar ett minusresultat, dock främst beroende på avgångsvederlag och
omställningskostnader inför uppgåendet i den nya Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Lena Celion (M), Åke Svensson (S), Brittis
Benzler (V), Stefaan De Maecker (MP), Lars Thomsson (C), Per-Olof
Jacobsson (C), Torgny Lihnell (MP), Carina Lindberg (V), Jan Lundgren (S)
(tillika ordförande för revisorerna), Bodil Rosengren (V), Eric Martell (S) och
Gustaf Hoffstedt (M).
Expedieras:
Alla nämnder
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 54
Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna
KS2008/0278-00
- (Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 153)
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 150)
- (Kommunstyrelsen 2009-08-24, § 212)
- Regiondirektören 2009-10-13 om den fortsatta organisationsutvecklingen
- Arbetsutskottet 2010-02-02, § 19
- Ledningskontoret 2010-02-12 med Översyn av samhällsbyggarorganisationen Solving Efeso
Anders Bruse 2010-02-17
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 48
- Remissvar: Byggnadsnämnden 2010-03-10, § 38, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-10, § 19,
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2010-03-10, § 31 och Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-03
- Ledningskontoret 2010-03-15
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 85

Ledningskontoret har lagt fram förslag till bildande av ny gemensam organisation
för de förvaltningar som har samhällsbyggande uppdrag. Den nya förvaltningen
föreslås heta samhällsbyggarförvaltningen och bestå av tekniska förvaltningen,
stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten
samt att en del arbetsuppgifter överförs från kultur- och fritidsförvaltningen.
Nuvarande nämndstruktur föreslås vara kvar. Den nya organisationen träder i kraft
den 1 juli 2010.
Kommunstyrelsen har (under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut) gett
berörda förvaltningschefer i uppdrag att i nära samverkan med medarbetarna,
mera i detalj, utarbeta organisationen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Claes-Göran Nilsson (S), Mats-Ola
Rödén (FP), Torsten Gislestam (C), Göran Örtbrant (M), Inger Harlevi (M) och
Eva Nypelius (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Förslaget till organisationsstruktur för den nya samhällsbyggarförvaltningen
godkänns.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av
reglementena för berörda nämnder.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 55
Detaljplan Othem Slite 4:11 m.fl. Antagande
- Byggnadsnämnden 2010-03-10, § 37
- Ledningskontoret 2010-03-09
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 76

Byggnadsnämnden har för antagande i kommunfullmäktige lämnat förslag till
detaljplan för Othem Slite 4:11 och Buckviken 1 m.fl, totalt ca 9,5 hektar. Planen
omfattar en befintlig camping och semesterby samt strandområdet beläget mellan
Sju Strömmar och Lotsbacken, i direkt anslutning till Slite samhälle. Syftet är att
området ska utvecklas till en modern campinganläggning med plats för ca 90
stugor, badhus, utomhuspool och område för rörlig camping. Stranden ska
säkerställas för allmänheten och en strandpromenad ska anläggas. Regel införs om
att tältcampingen och norra delen av området ska vara avstädat mellan 1oktober
och 31 mars och området kan då nyttjas som grönområde. I ett
utställningsutlåtande finns det redovisat inkomna yttranden och synpunkter. Dessa
har endast medfört några redaktionella ändringar.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att detaljplanen ska antas och hade inte heller
någon erinran under utställningsfasen.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till detaljplan för Othem Slite 4:11 m.fl. antas.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 56
Riktlinjer för markpriser i Gotlands kommun
KS2010/90-04
- Tekniska nämnden 2010-02-24, § 35
- Ledningskontoret 2010-03-08
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 78

Tekniska nämnden har, efter att uppdrag givits av kommunstyrelsen, lämnat
förslag till riktlinjer för markpriser. I uppdraget ingick att se över tomtprislistans
konstruktion, marknadsanpassa tomtpriserna samt utreda hur ett eventuellt
undantag skulle kunna utformas för att gynna permanent bosättning. De nya
riktlinjerna har tagits fram av ledningskontoret i samarbete med tekniska förvaltningen. Försäljning av tomter ska fortsättningsvis ske på en öppen marknad och
lämnas till fastighetsmäklare för försäljning. Nuvarande kö till småhustomter ska
avskaffas. Kvar kommer det att finnas regler om att fastigheten måste bebyggas
inom viss tid och att dessa hus ska vara för permanent boende. Den nya nivån på
friköp av tomträtt höjs till 60 % av marknadsvärdet (nuvarande nivå är 40 %).
Mark för byggande av industri, handel och kontor och bostäder ska ske till
marknadsvärdet.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag utan föreslår
att kommunfullmäktige ska anta förslaget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att riktlinjer för markpriser ska antas från och
med 1 maj 2010, med undantag av för bestämmelser om friköp av tomträtter för
småhus som ska gälla från och med 1 oktober 2010. De föreslår även att nuvarande tomtkö ska upphöra. En redaktionell ändring av förslaget har genomförts av
kommunstyrelsen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M) och Leif Dahlby (S).
Yrkanden:
• Lilian Virgin (S) tillstyrkte förslaget men yrkade att tomtkön skulle behållas
och att tekniska nämnden skulle få i uppdrag att framlägga förslag till nytt
avgifts- och regel system.
•

Lars Thomsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP)
och Mats-Ola Rödén (FP), kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 56 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lilian Virgins yrkande
och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Lilian Virgins yrkande. 39
ledamöter röstade ja. 32 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till riktlinjer för markpriser m.m. vid försäljning av
kommunal mark antas. Riktlinjerna ska gälla fr.o.m. 1 maj 2010 med undantag
för bestämmelsen om friköp av tomträtter för småhus som ska gälla fr.o.m.
1 oktober 2010.
• Därmed upphävs beslut om kommunal tomtkö och kommunfullmäktiges beslut
om Tomtpriser för permanentbostäder och kommunfullmäktiges beslut om
Tillämpligt markvärde vid avgäldsreglering av tomträtter.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 57
Bredbandsstrategi 2010-2015
KS 2010/171-00
- Ledningskontoret 2010-03-24
- Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 97

Förslag till bredbandsstrategi för åren 2010 till och med 2015 har lagts fram av
ledningskontoret. Strategin är framtagen för att göra det möjligt för alla hushåll på
landsbygden (ca 20 000) att få uppkoppling med fiber med minst 100 Mbits per
sekund i vardera riktningen (=12,5 MByte/s). Syftet är att skapa tillväxt på hela
Gotland med stöd av en kraftfull digital infrastruktur. För att få detta tillstånd
föreslås att avtal tecknas mellan tre parter: Skanova, TeliaSonera och kommunen i
nära dialog med sockenrepresentanter, LRF och fastighetsägare. Kommunen ska i
första hand fungera som samordnare av projektet:
• för att få fram offentlig finansiering,
• att få en avsiktsförklaring med TeliaSonera och Skanova,
• hålla kontakt med PTS (Post och Telestyrelsen), övriga nätägare, samverka med
Länsstyrelsen på Gotland och LEADER på Gotland,
• medverka till att en paraply-/projektorganisation bildas,
• medverka till att pilotprojekt startar upp och utvärderas och sedan stödja den
fortsatta utbyggnaden.

Hela projektet är kostnadsberäknat till mellan 400 och 500 miljoner kronor, varav
hushållen avses få svara för den absoluta merparten i form av egeninsatser,
anslutningsavgifter, dagsverken samt fri markupplåtelse m.m. Offentlig finansiering kan troligtvis sökas för motsvarande ca 30-35 miljoner kronor genom
LEADER, EU-medel och kommunala tillväxtmedel.
Kommunstyrelsen har föreslagit att bredbandsstrategin godkänns. Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen beslutat att
föreslagen organisation för projektet godkänns och att ledningskontoret bildar en
arbetsgrupp för genomförande av förslaget gällande avsiktsförklaring, vara
behjälplig med bildande av paraplyorganisationen, samverkan med andra m.m.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Arvid Mickelåker (C) Matias
Lundström (MP) och Bo Björkman (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Förslaget till bredbandsstrategi godkänns.
Expedieras: Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 58
Motion. Utredning om ”grön omsorg”
KS2009/354-87
- Motion 2009-09-14
- Socialnämnden 2010-02-17, § 12
- Ledningskontoret 2010-03-01
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 83

Leif Dahlby och Hanna Westerén båda (S) har i motion föreslagit att ”kommunen
tillsammans med näringen utreder förutsättningarna för att införa Grön omsorg på
Gotland”. I motionen definieras s.k. grön omsorg ”som meningsfull sysselsättning
för människor i alla åldrar som har särskilda behov”. Denna omsorg kan ske
genom goda miljöer och sociala kontakter via någon gård på landsbygden.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen. Nämnden har en pågående utredning med
innebörden att införa eget val enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Berörd
verksamhet är den dagliga verksamheten enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden anser att införande av ett eget val skulle
innebära möjligheter till den ”gröna omsorg” som efterfrågas i motionen.
Ledningskontoret har föreslagit bifall till motionen på så sätt att socialnämnden
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa s.k. ”grön omsorg”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt motionen i enlighet med ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Leif Dahlby (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att socialnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa ”Grön omsorg”.
Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret ARU/Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 59
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Bertil Östmans medborgarförslag om att toaletterna vid busstationen skall vara
öppna under bussarnas avgångstider.
•

•

Måns Hagbergs medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid södra delen av
Trappgatan i Visby innerstad namnges till ”Hennings plats”.
•

•

Beslut av byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-02-24, § 129

Kärstin Sandbergs medborgarförslag om att ta bort refugerna på parkeringarna vid
Lasarettet.
•

•

Beslut av byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-02-24, § 128

Gun Westholms medborgarförslag om att gator och platser i nybyggda områden på
Gotland skall ges namn efter gotländska märkeskvinnor.
•

•

Beslut av byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-03-24, § 170

Eva Jonssons medborgarförslag om att vägen upp till Gotlands Katthem i Follingbo
skall döpas till Mjaustigen.
•

•

Beslut av tekniska nämnden 2010-03-24, § 52

Beslut av tekniska nämnden 2010-03-24, § 43

Britt Ronstens medborgarförslag om att alla mantalsskrivna på Gotland som fyllt
65 år skall få resa obegränsat med buss under ett år för 180-200 kronor.
•

Beslut av tekniska nämnden 2010-03-24, § 53

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 60
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Ulla Hammarhjelms medborgarförslag om avgift för
boendeparkeringar.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2010/116-31
2010-03-19

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Kerstin Kolmodin Anderssons och Mats Anderssons
medborgarförslag om att iordningställa ställplatser för husbilar.

KS 2010/115-26
2010-03-19

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Gunnar Häggqvists medborgarförslag om att undanröja beslutet
om införande av parkeringsautomater.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2010/120-31
2010-03-19

PROTOKOLL
2010-04-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 61
Nyval. Huvudmän i nybildade Sparbanken Gotland
- Reglemente för nybildade Sparbanken Gotland

Sparbanken Gotland och Sparbanken Gute hade genom fusion bildat Sparbanken
Gotland. Nybildade Sparbanken hade anhållit att kommunfullmäktige ska utse 15
huvudmän. Mandatperioden blir i första skedet från årsstämman 2010 till
årsstämman 2011. Därefter skall val ske vart fjärde år.
Ambitionen är, enligt reglementet, att 5 huvudmän utses från vardera områdena:
- Västra området: Socknarna runt Eskelhemskontoret och Visbyområdet.
- Södra området: Socknarna kring Stångaområdet.
- Norra området: Socknarna kring Roma ut till Östergarnslandet.
Åldersgränsen är satt till 75 år.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till nya huvudmän i Sparbanken Gotland från årsstämman 2010 till årsstämman
2011 utses:
C
Lars-Inge Wickman, Eskelhem Prästgården 179, 622 70 Gotlands Tofta
C
Kent Johansson, Eskelhem Sigvards 663, 622 70 Gotlands Tofta
C
Gertrud Karlsson, Lau Smiss 742, 623 62 Ljugarn
C
Benny Dahlström, Ala Gyle 104, 623 71 Katthammarsvik
M Gunilla Wigren-Dahlin, Jakob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik
M Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
M Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
FP Ulf Percival, Smidesvägen 26, Eskelhem, 622 66 Visby
S
Brith Jones, Stengårdevägen 8, 622 65 Gotlands Tofta
S
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
S
Bo Ax, Stabbgårdsgatan 20 C, 623 50 Hemse
S
Barbro Ekström-Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
S
Gunnar Ahlgren, Bollängsvägen15 D, 623 65 Ljugarn
V
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
MP Olle Ronsten, Stjärngatan 18, 621 41 Visby
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
De valda
Sparbanken Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-04-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 62
Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ersättare
- Gunnel Pott (M)

Gunnel Pott (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• Gunnel Pott (M) befrias från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
Anna Hrdlicka (M), Wallérsgatan 4, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Simon
Härenstam.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gunnel Pott
Anna Hrdlicka

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-04-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 63
Interpellation. Trafiksäkerheten på cykelbanan på Lummelundsväg
KS 2010/141-31

Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (C) besvarade interpellation av
Gerty Holmstedt (S) om trafiksäkerheten på cykelbanan på Lummelundsväg.
Gerty Holmstedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls också av Jenny Guteäng (M).
Interpellation 2010 03-29

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 64
Interpellation. Neddragningen av antalet vårdplatser på Visby lasarett
och den faktiska besparingen
KS 2010/137-92

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) besvarade
interpellation av Anette Medbom (S) om neddragning av antalet vårdplatser på
Visby lasarett och faktiska besparingen av denna. Anette Medbom tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Carina
Lindberg (V) och Brittis Benzler (V).
Interpellation 2010 03-29

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 65
Interpellation. Möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att
komma ut på arbetsmarknaden – uppföljning av bifallen motion
KS 2010/139-87

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av
Brittis Benzlers (V) om möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att
komma ut på arbetsmarknaden – uppföljning av bifallen motion. Brittis Benzler
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Per-Olof Jacobsson (C).
Interpellation 2010-03-29

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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2010-04-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 66
Interpellation. Psykiskt funktionshindrades möjlighet till arbete
KS 2010/138-87

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarade interpellation av Åke
Svensson (S) om psykiskt funktionshindrades möjlighet till arbete. Åke Svensson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Gustaf Hoffstedt (M), Sven Larsson (M), Brittis Benzler (V) och Gerty
Holmstedt (S).
Interpellation 2010 03-29

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 67
Interpellation. Vården av unga vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar
KS 2010/140-87

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av
Brittis Benzler (V) om vården av unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010 03-29

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 68
Interpellation. Vården av suicidnära och djupt deprimerade och
psykotiska patienter
KS 2010/142-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) besvarade
interpellation av Jennie Jarve (V) om vården av suicidnära och djupt deprimerade
och psykotiska patienter. Jennie Jarve tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2010-03-29

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

80

PROTOKOLL
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Kf § 69
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Gahnström m.fl. (C)
Kommunal vindkraft

KS 2010/204-37
2010-04-26

Brittis Benzler m.fl. (V)
Utemiljöer som lockar till lek och utevistelse

KS 2010/205-33
2010-04-26

Brittis Benzler m.fl (V)
Insatser för unga som isolerar sig i hemmet

KS 2010/206-89
2010-04-26

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Kf § 70
Interpellationer; nya
•

Janica Sörestedt (S) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) ställa interpellation om en konfessionsfri skola
(KS 2010/207-60)

•

Janica Sörestedt (S) fick tillstånd att till kommunalrådet Lena Celion (M)
ställa interpellation om alkoholutskänkning (KS 2010/208-0)

•

Tommy Gardell (S) fick tillstånd att till kommunalrådet Lars Thomsson (C)
ställa interpellation om bevattningsdammar (KS 2010/209-34)

•

Conny Kristensen Gahnström (S) fick tillstånd att till socialnämndens
ordförande Gustaf Hoffstedt (M) ställa interpellation om hur de regler som
regeringen infört i A-kassan påverkar utbetalningarna av försörjningsstödet
(KS 2010/210-0)

Kommunfullmäktiges beslut
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 71
Information
- Ledningskontoret 2010-03-17
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 89
Till handlingarna lades:

• Kommunstyrelsens beslut om kompletteringsbudget och revidering av

investeringsbudget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-04-26

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 56

Ärende: Riktlinjer för markpriser
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)
Stefan Nypelius (C)
Anne-Marie Richardson (C)
Curt Broberg (C)
Peter Wigren (M)
Jari Karivainio (M)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C)
Britt-Marie Olsson (C)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Arvid Mickelåker (C)
Torbjörn Nordström (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M)
Torsten Gislestam (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Bror Lindahl (FP)
Gunnar Tinge (FP)
Yngve Andersson (KD)
Per-Anders Croon (M)
Sven Larsson (M)
Matias Lundström (MP)
Amy Öberg (FP)
Lilian Edwards (M) ordförande

Följande röstade nej:
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Mona Magnusson (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Eleonore Hemström (S)
Janica Sörestedt (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Andreas Persson (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Lena Eneqvist (S)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Per-Erik Andh (S)
Torgny Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Therese Mangard (V)
Anna Enström (S)

Bilaga § 63

INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26

Interpellation ang cykelbanan på Lummelundsväg
Ledamoten Gerty Holmstedt (s) har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
”Tekniska förvaltningen har nyligen byggt ut en efterlängtad cykelbana på Lummelundsväg
fram till flygplatsen.
Med förvåning får vi nu höra att många är missnöjda med utformningen av cykelbanan.
Räddningstjänsten är kritisk och anser vägen vara besvärlig och farlig vid utryckning.
Taxiföretagare är kritiska och anser vägen vara för smal och tillbud har redan förekommit.
SMC (Sveriges Motorcyklister) och mopedister är kritiska och oroade för att olyckor kan
hända när motorcyklister och mopedister trängs ut vid omkörningar och möten.
Cyklister är kritiska mot att cykelbanan är så smal så det är svårt att mötas och cykla förbi
andra cyklister och gående.
Gångtrafikanter är kritiska mot att det är trångt vid möten med cyklister.
Det har även varit problem att snöröja cykelvägarna under vintern eftersom det är för trångt
för större fordon.
Företagare är kritiska mot att fått en trafikfarlig utfart från sina fastighet när det inte längre
går att filköra.
Ingen dialog har förts med någon av dem som är kritiska.
Det som skulle bli en mer trafiksäker väg har nu blivit en väg där fler trafikfaror har byggts in.
Varför har inte Tekniska förvaltningen fört någon dialog med t.ex. Räddningstjänsten, SMC,
Cykelfrämjandet, Polisen m.fl.?
Vad avser Tekniska Nämndens ordförande att vidta för åtgärder för att minska olycksrisken
och göra vägen och cykelbanorna mer trafiksäkra?”
Svar:
Gång- och cykelvägarna på Lummelundsväg har byggts av Gotlands kommun med bidrag
från vägverket eftersom det är en trafiksäkerhethöjande åtgärd.
Utformningen är konstruerad av Vectura (före detta Vägverket konsult) en rikstäckande och
erkänt kunnig konsultfirma inom området. Alternativet till att sätta kantsten var att måla en
heldragen vit linje utmed hela sträckan. Vid övervägandet om vilken utformning som var
lämpligast kom man fram till att utformningen med kantstöd är den lösning som ger den
högsta trafiksäkerheten för alla trafikanter på sträckan.

Befintlig körbana är 6,8 meter bred vilket är normalt för skyltad hastighet 70 kilometer i
timmen. Som jämförelse kan nämnas att väg 147 mellan Slite och Visby har en körbana som
varierar mellan 6,30 m – 6,60 m med sidovägren 0,20 m –0,35 m och har skyltad hastighet 80
kilometer i timmen.
Inom befintligt vägområde finns inte utrymme att bygga bredare gång- och cykelbana. Det
hade blivit fråga om att lösa in tomtmark utmed sträckan om en breddning skulle kunna
genomföras. De byggda gång- och cykelbanorna uppfyller minimimåtten för att en cykel skall
kunna passera en gående. Gång- och cykelbanorna är inte dubbelriktade vilket innebär att
mötande trafik inte får förekomma. Om man cyklar norrut mot Visby flygplats skall man
cykla på den östra gång- och cykelbanan och när man cyklar mot Visby skall man cykla på
den västra gång- och cykelbanan. Några särskilda filer för vänstersväng finns inte på sträckan
varför filkörning är helt olämplig.
På grund av den hårda vintern uppstod problem att hålla gång- och cykelbanorna öppna på
grunda av kraftig drivbildning. Detta åtgärdades genom att lämplig utrustning för ändamålet
införskaffades.
Vid de återkommande samrådsmöten som Gotlands kommun har med Polismyndigheten har
kommunen redovisat sin planerade utformning av nämnda vägsträcka och Polismyndigheten
har inte haft någon invändning mot utformningen. Polismyndigheten är enda instans som
kommunen har skyldighet att samråda med i liknande trafikfrågor. Kommunen skall utforma
gator och vägar enligt vedertagen standard där hänsyn tas till olika trafikantslag. Boende
utmed sträckan har fått information om bygget och en del har hört av sig med synpunkter som
i möjligaste mån har hörsammats.
Tekniska nämnden har vid nämndmötet i mars beslutat att sänka hastigheten till 60 kilometer i
timmen för att ytterligare höja trafiksäkerheten på sträckan. Denna hastighetssänkning
kommer att genomföras i början på maj.

Kjell Skalberg
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 64

INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26

Interpellation om neddragning av antalet vårdplatser på Visby lasarett och
faktisk besparing av detta
Ledamoten Anette Medbom (S) har i en interpellation till mig ställt frågor om
neddragning av antalet vårdplatser på Visby lasarett och faktisk besparing av detta.
Fråga:
”Har hela detta beslut genomförts ut i verksamheten?”
Svar:
De kliniker som var berörda av beslutet var medicin- och rehabiliteringskliniken,
infektionskliniken, ortoped- och kirurgkliniken samt psykiatriska kliniken. Beslutet har
genomförts på dessa kliniker
Fråga:
”Vilka verksamheter som fanns 2008 är borttagna idag 2010?”
Svar:
Samtliga verksamheter finns kvar, dock har den tidigare vårdavdelningen K1 (planerad
vård) lagts ner och verksamheten har flyttats till respektive C3 (kirurgi) och C4
(ortopedi). Vissa förändringar har gjorts till följd av vårdplatsminskningen. Den tidigare
infektionsavdelningen har ökat sina vårdplatser och har nu även 7 platser för
internmedicin. Strokevården är nu uppdelad mellan det akuta omhändertagandet på
medicinavdelning A4 och rehabilitering på rehabiliteringsavdelning Korpen.
Dessutom har den onkologiska verksamheten ökat sitt vårdplatsantal från 8 till 10.
Fråga:
”Hur ofta behöver stängda vårdavdelningar öppnas på helgerna?”
Svar:
Inga hela vårdavdelningar har öppnats, däremot har enstaka vårdplatser (cirka 5)
öppnats vid ett flertal tillfällen i början av 2009 och under vintern 2009/2010.
Fråga:
”Vilken merkostnad har hälso- och sjukvården för att öppna ”stängda” avdelningar?”
Svar:
Från 1 januari till dags datum har sjukvården haft en merkostnad på 440 tkr för
öppnande av extra vårdplatser.
Fråga:
”Hur stor är den faktiska besparingen av förslaget?”
Svar:
För 2009 var kostnadsminskningen jämfört med 2008 9,5 mkr i personalkostnader. För
2010 har de tre första månaderna inneburit en ytterligare minskning av personalkostnaderna med ca 1,5 mkr, hänsyn tagen till lönerevision. Även övriga kostnader har
minskat med ca 1,2 mkr.

Per-Olof Jacobsson
Ordf. HSN

Bilaga § 65

INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26

Interpellation om möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att
komma ut på arbetsmarknaden
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt ett antal frågor som
rör möjligheten för unga vuxna med funktionshinder att få ett jobb.
Svar:
Socialnämnden kanaliserar detta arbete till Samordningsförbundet Finsam Gotland.
Tanken är att när flera myndigheter samlas gagnar det den enskilda människan.
Samordnade insatser blir möjliga och risken minskar att någon faller mellan stolarna.
Finsam har presenterat en plan för innevarande verksamhetsår som finns att tillgå på
dess hemsida. Av den framgår att unga vuxna med funktionshinder är en prioriterad
grupp. Flera projekt och utbildningsinsatser rör just dem. Samverkan med gymnasieskolan sker på så vis att denna är representerad i Finsam. I många av Finsams operativa
projekt är gymnasieskolan direkt involverad.
Uppenbart har många människor fått jobb på detta vis. Om det långsiktigt leder till fler
varaktiga anställningar inom och utanför Gotlands kommun är ännu alltför tidigt att
uttala sig om.

Gustaf Hoffstedt
Socialnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26
Bilaga § 66

Interpellation om psykiskt funktionshindrade möjlighet till arbete
Ledamoten Åke Svensson (S) har i en interpellation till mig lämnat uppgifter om att Gotlands kommun är bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller att anställa och
tillskapa arbetsplatser för psykiskt funktionshindrade och därför ställt följande frågor:
Fråga 1.
1.
Vad anser kommunstyrelsens ordförande att detta beror på?
Fråga 2.
2.
Vad avser kommunstyrelsens ordförande att göra för att förbättra möjligheterna
för psykiskt funktionshindrade att få arbete och sysselsättning på Gotland?
Svar på fråga 1:
Gruppen, psykiskt funktionshindrade, är stor och i kommunens verksamhet finns idag
inga lätta arbeten att erbjuda utan kraven på anställdas prestationer har gradvis ökat
varför det kan vara svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Kommunen har utöver
önskemål från denna grupp också önskemål från arbetsförmedlingen att placera ut
personer med funktionshinder, personer med behov av arbetsförmågebedömning,
personer som behöver språkpraktik m.fl. Dessutom har kommunen behov att placera
egna övertaliga medarbetare i verksamheten. Möjligheterna för kommunen att skapa
sysselsättning är således begränsade.
Socialförvaltningen har trots detta under ett antal år bedrivit ett aktivt arbete med att
utveckla sysselsättningsmöjligheter för målgruppen, psykiskt funktionshindrade, och
verksamheter som ”öppna träffpunkter”, strukturerade gruppverksamheter samt
arbetsträning har startats upp.
Öppna träffpunkter finns i Visby, Hemse och Slite. En ny verksamhet för unga vuxna,
träffpunkt med gruppverksamhet, påbörjades 2009. Totalt har träffpunkterna besök av
cirka 50 personer. Nyligen har projektet ”Café Hällarna” startats, där personer med
psykiska funktionshinder driver en café- och cateringverksamhet i Visby. Personer ur
målgruppen erbjuds också sysselsättning i de sociala kooperativen i Klintehamn och på
Lövsta.
Svar på fråga 2:
Kommunen finns också med i FINSAM tillsammans med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. De insatser som FINSAM gör har målsättningen att förbättra
möjligheterna till rehabilitering av personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. En del av det arbetet är att utifrån individernas olika förutsättningar ge
arbetsträning som i slutändan kan leda till en anställning. Kommunen har deltagit i
frukostmöten som FINSAM arrangerat med syftet att tydliggöra verksamheten och
behovet av att praktikplatser identifieras. Dessutom har FINSAM varit i kontakt med
olika förvaltningar och kommer under maj att träffa serviceförvaltningen för diskussioner och se vilka förutsättningar som finns för sysselsättning i den förvaltningen.
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen arbetar fortlöpande att undersöka och
försöka skapa sysselsättningsmöjligheter för målgruppen psykiskt funktionshindrade.

Eva Nypelius
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 67

INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26

Interpellation om vården av unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
Ledamoten Brittis Benzler (V) har i en interpellation till mig ställt flera frågor med
anledning av PIR:ens nedläggning.
Svar:
Överenskommelsen från november 2009 mellan socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen finns på Gotlands kommuns hemsida:
http://www.gotland.se/imcms/47281.
Socialnämnden initierade tidigt ett samarbete med PIR:en medan verksamheten fortfarande var igång. Inför nedläggningen började tre boendestödjare från socialförvaltningen besöka verksamheten för att bygga upp en relation till de då aktuella klienterna.
Delar av lokaler och verksamhet övertogs av socialnämnden. Nämnden erbjuder i dag i
öppen verksamhet badminton, matlagning, promenader, social samvaro, fotokurs samt
öppet hus-fika.
Efterfrågan på öppen stödverksamhet är begränsad. Som mest sökte sig sju personer
från PIR:ens tidigare verksamhet dit. I dagsläget rör det sig om tre personer. Nämnden
har därför tagit initiativ till att synliggöra verksamheten genom bl.a. affischering och
andra informationsinsatser.

Gustaf Hoffstedt
Socialnämndens ordförande
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INTERPELLATIONSSVAR
2010-04-26

Interpellation om vården av suicidnära och djupt deprimerade och
psykotiska personer
Ledamoten Jennie Jarve (V) har i en interpellation till mig ställt följande frågor:
Fråga:
”- Vilka åtgärder kommer att vidtas eller har vidtagits för att förbättra rutinerna i
bedömning och vården av suicidnära och djupt deprimerade och psykotiska patienter?”
Svar:
På psykiatriska kliniken har upprättats fasta rutiner för när läkare ska kontaktas
angående öppenvårdspatienter samt en standardiserad lokal instruktion för
handläggning av suicidnära patienter. Detta inkluderar upprepade bedömningar och
dokumentation av suicidrisk enligt nationellt överenskomna bedömningsskalor och
rutiner.
Syftet med Lex Maria-anmälan och händelseanalys är att identifiera eventuella faktorer
som kan ha påverkat utkomsten i ett enstaka fall och som möjligen kan ha relevans i
bedömning av andra fall. Tyvärr har vi ej fått Socialstyrelsens bedömning och beslut i
något av de anmälda fallen från 2009 ännu.
Fråga:
”-Har det i händelseanalyserna framkommit om något brustit i form av uteblivet stöd?”
Svar:
I de genomförda händelseanalyserna har det inte framkommit brister i form av
avvikelser från fastställda rutiner men ett antal iakttagelser, vilka ska leda till förbättring
av nuvarande rutiner.
Fråga:
”- Om det framkommit brister i uteblivet stöd. Vilka är då dessa brister?”
Svar:
För patienter med långvariga behandlingstider (ofta många års stöd och samtalsterapi)
är det viktigt med vårdplanering och tydlig målsättning tillsammans med patient/
närstående minst årligen. Rutin för utskrivning av Citodon och andra potentiellt toxiska
smärlindrande medel vid tillfälliga besök på akutmottagningen. När psykiatrisk
tvångsvård upphör bör behovet av ett alternativt skyddsnät diskuteras på behandlingskonferens/läkarnivå.
Tidigare suicidförsök ökar risken för suicidbenägenhet men uppgifter i journalen om
detta kan vara svåra att hitta. Ett förslag att dokumentera tidigare suicidförsök som
”mätvärde” i TakeCare rekommenderas. Psykiatriska klinikens PM angående
Litiumbehandling bör kompletteras med ett avsnitt för uppföljning av patienter som av
olika anledningar upphör med Litium.

Per-Olof Jacobsson
Ordf. HSN
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MOTION
Till fullmäktige i Gotlands kommun
ang. kommunal vindkraft
Gotlands Kommun strävar efter att använda så miljövänlig energi som möjligt.
Bland annat kommer den upphandlade elektriciteten från norsk vattenkraft.
Ännu bättre skulle det vara att producera egen el via kommunala vindkraftverk.
Byggande av vindkraftverk skulle också ge åtskilliga arbetstillfällen vid
byggande av verken och senare vid tillsyn och underhåll. Det skulle också vara
bra för landsbygdens ekonomi genom markarrenden.
Gotlands Kommun bör ta vara på möjligheten att täcka sin elförbrukning med
egen vindkraft.
Därför föreslår vi:
att Gotlands Kommuns ledningskontor får i uppdrag att se över möjligheterna
att bygga kommunala vindkraftverk
2010-04-26

Eva Gahnström

Lars Thomsson

Pär Stenegärd

Eva Nypelius

Per-Olof Jacobsson

Lars Jakobsson

Karl-Johan Boberg

Curt Broberg

Stefan Nypelius

Christer Mattsson
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Utemiljöer som lockar till lek och utevistelse.
Motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Många positiva saker har hänt på Gotland de senaste åren vad gäller satsningar på barns
utemiljö. Tekniska nämnden har antagit ett program för lekplatser, de första temalekplatserna
har invigts och barns behov av lek, beaktas bättre i skötseln av tätortsnära naturområden.
Insatser har också gjorts för att öka kunskaperna om goda utemiljöer hos både tjänstemän och
politiker till exempel seminariet ”God bebyggd miljö”, som genomfördes under våren 2009.
Men också bra, kan bli bättre.. Det behövs en kraftigare prioritering av barn och ungas behov
av goda, stimulerande utemiljöer i Gotlands kommun. Utvecklande utemiljöer behöver ge
möjlighet till rörelsefrihet, tillgängliga mötesplatser och fysiska utmaningar, utemiljön ska
väcka lust och nyfikenhet. Forskning vid bland annat SLU, Sveriges lantbruksuniversitet,
visar på många positiva hälsoeffekter som är kopplade till tillgång till naturområden och goda
lekmiljöer. Till exempel har en studie visat att förskolebarn som har god tillgång till
naturmiljö för sin lek har bättre koncentrationsförmåga, mer utvecklad lek och motorik samt
är friskare, än barn som mest vistas inne och inte har tillgång till natur i sin vardagliga
lekmiljö. Annan forskning har visat att lek som sker i naturen är mer jämställd, mindre
könsstereotyp än lek inne eller ute med vanliga leksaker.
En satsning på barn och ungas utemiljöer kan innehålla flera olika delar, till exempel.
Att skapa lekparker och skolgårdar som i högre grad lockar också låg och mellanstadielever
till lek och utevistelse. Kanske går det också att ha någon temalekpark för dessa åldrar i nära
anslutning till skola och fritids för att få ett större utnyttjande.
Att någon av de planerade temaparkerna vänder sej till äldre barn, där skulle till exempel en
skateboardpark kunna vara ett bra inslag.
Att det är god tillgänglighet, och lek möjligheter också för barn med funktionshinder är viktig
vid planering av alla lekplatser, några lekplatser i kommunen bör vara speciellt anpassade för
barn med rörelsehinder.
Att öka möjligheterna till skapande verksamhet genom att pröva bygglek i någon/några parker
eller skolgårdar. Det finns bland annat i Karlstad och i Stockholm, och tycks vara förenligt
med EUs regelverk.
Att barns behov av att ha tillgång till naturområden för lek, beaktas i planeringen.
Att möjligheterna att skapa större gårdar, gärna med naturområden ses över för de förskolor
som idag har små gårdar. Att möjligheten att skapa naturområden för lek ses över på alla
förskole- och skolgårdar, där det inte redan finns.
Pröva Parklek av den modell som finns bland annat i Stockholm på någon plats.
Att satsningen på näridrottsplatser fortsätter och når också utanför Visby.

Att man vid planering av nya bostadsområden, stadsdelar planerar för bra skol - och
förskolegårdar, lekplatser för olika åldrar och god tillgång på naturområden nära bostäder och
förskolor, skolor.
Hitta och förbereda platser som vintertid kan vara lämpliga att spola till skridskobanor. Det är
vanligt och uppskattat till exempel i Stockholms parker, och skulle avsevärt förbättra
allmänhetens möjlighet till skridskoåkning. Visst finns det flera ishallar på ön, men
framförallt Visby ishall är hårt uppbokad av idrotten, denna vinter (09/10) finns inte en enda
tid för allmänhetens åkning som passar en familj där de vuxna arbetar ”kontorstid”.
-Att det byggs en skateboardpark.
Att vi aktivt låter barn och unga delta i planeringen av såväl lekplatser, förskole- och
skolgårdar som bostadsområden.
Vi föreslår därför;
-

Att Gotlands kommun gör en satsning på bättre utemiljö för barn och unga, där
förslagen i motionen kan vara en del.

Sjonhem 2010 04 22
Brittis Benzler, Carina Lindberg, Roland Norbäck, Jennie Jarve, Bodil Rosengren
Vänsterpartiet

Bilaga § 69

Motion om insatser för unga som isolerar sej i hemmet.
Vi ser i samhället i dag att en del unga människor isolerar sej i hemmet med datorn, i en sådan
omfattning att det blir ett hinder för arbete och studier, för vuxenblivandet. Det händer på
Gotland, i Sverige och ute i Europa. Vi hör berättelser både från skolan och från anhöriga. Vi
kan också läsa om, både problemet och insatser som görs på andra håll, så det är inget som
händer bara här.
I Dagens Nyheter berättar man den 28/10 2009, om en verksamhet Stadsmissionen i
Stockholm startat för att ge stöd till unga tysta män och deras oroliga föräldrar. Där citeras
psykologen Jan Löwdin som bland annat säger. ”Allt fler unga män fastnar i pojkrummet och
flyr in i en virtuell värld för att slippa möta verkligheten, men det är inte datorn som är
problemet utan skräcken att inte duga.”
Den 3/11 2009 skriver DN om ett behandlingsteam i Stockholm som jobbar med
”hemmasittare”, skolelever som isolerar sej i hemmet, och som ofta har fastnat framför
datorn. Terapeuten Ia Sundberg säger ”Det är helt begripligt . Barnens svårigheter är ofta
kopplade till social förmåga och online funkar det bättre, där kan man ha kontakter med
andra, ha ett annat liv.”
En del av dessa unga, de med ett neuropsykiatriskt funktionshinder har uppmärksammats på
senare tid också i Gotlands kommun. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver 2008-04-22 i sitt
svar på revisorernas rapport ”Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar”, om några områden, där
dom ser det som angeläget att utveckla arbetet. Ett av dom områdena är, Ungdomar med
neuropsykiatrisk diagnos som blivit helt passiviserade, som varken går i skolan eller arbetar,
och där omgivningen och närstående ofta har gett upp.
Kommunstyrelsen höll med HSN, och uppdrog 2008-06-30 åt HSN, BUN och SON att
utveckla arbetet inom de tre områden HSN pekat ut. Eftersom vi tycker barn och ungas hälsa
är ett viktigt område ställde Brittis Benzler i juni 2009 en interpellation för att få reda på vad
som gjorts och vad som planeras inom de områden HSN pekade ut i sitt svar till revisorerna.
Brittis fick ett ganska nedslående svar av Lena Celion. Lena sa bland annat, Det finns
betydande svårigheter att finna bra metoder som väl tillgodoser barnens behov. Detta är ett
förbättringsområde där olösta frågor ännu finns kring resurser, metoder och kompetens samt
klargörande av ansvar för vissa insatser. Diskussioner förs inom hälso- och sjukvården om
att samla resurser för att möta behovet av insatser för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska diagnoser. Diskussionerna har ännu inte lett till konkreta förslag och
samtalen fortsätter.
Inte heller vid den diskussion som följde på fullmäktiges september sammanträde kunde
någon berätta om konkreta insatser för dessa ungdomar. Trots att Kommunstyrelsen gett ett
tydligt uppdrag om att utveckla arbetet inom dessa områden.
Men en del positiva insatser har ändå gjorts på senare år. De kommunala gymnasieskolorna
har förbättrat sitt stöd tillungdomar med Aspergers syndrom, Folkhögskolan har en utbildning
tänkt att nå, och få igång unga vuxna med Asperger som fastnat hemma under eller efter
skoltiden. Det är bra insatser som ger stöd i vuxenblivandet. Men det behövs mer, bredare och
samordnade insatser både till dem som har, och dem som inte har en neuropsykiatrisk
diagnos. Insatser både under skolåren så att fler fullföljer skolan, och under åren närmast
därefter så att något kan ta vid, när skolan tar slut. Stöd både till den som har svårigheter och
till familjen, till exempel kan ha behov av lättillgänglig rådgivning.

Vi tror att det både för människa och samhälle finns stora vinster att göra i att så många av
våra ungdomar som möjligt får ett ”fungerande vuxenliv”.
Vi föreslår därför;

-

Att Gotlands kommun förbättrar och samordnar sina insatser för de unga som riskerar
att ”fastna i hemmet”, istället för att delta i arbetsliv eller studier.

Sjonhem 20100424

Brittis Benzler, Roland Norbäck, Carina Linberg, Jennie Jarve, Bodil Rosengren
Vänsterpartiet

