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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Ungdomsledarpriset 2009.
Priset är tidigare utdelat p.g.a. att pristagaren är bortrest denna dag.

3.

Bokslut 2009 samt anvarsfrihet

4.

Delårsrapport 1:2009

5.

Strategisk plan och budget 2011-2013

6.

Kommuninvest förlagslån

7.

Äldrepolitiskt program

8.

Införande av Frisktandvård

9.

Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande

10.

Detaljplan för fastigheterna Visby Stenhuggaren 2 m.fl. Antagande

11.

Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2010-2019

12.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

13.

Bildande av GotlandsHem Värme AB

14.

Ansvar för lägenhetsregister med ändring av byggnadsnämndens
reglemente

15.

Rabatt vid förhyrning av kongresshallen. Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)

16.

Gratis hemtest av klamydia m.m. Motion av Stefaan De Maecker (MP)

17.

Kameraövervakning på Östercentrum. Motion av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)

18.

Konkurrensutsättning av IT och Tele. Motion av Åke Svensson (S)

19.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken
2009

20.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Finsam
Gotland 2009 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)

21.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem, Gotlands
Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI
Företagspartner Gotland AB 2009; anmälan

22.

Nyval av:
• Lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor i nybildade
GotlandsHem Värme AB

23.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

24.

Medborgarförslag; nyinkomna

25.

Janica Sörestedts (S) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) om konfessionsfri skola

26.

Tommy Gardells (S) interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson (C)
om bevattningsdammar

27.

Janica Sörestedts (S) interpellation till kommunalrådet Lena Celion (M)
om alkoholutskänkning

28.

Conny Kristensen Gahnströms (S) interpellation till socialnämndens
ordförande Gustaf Hoffstedt (M) om hur de regler som regeringen inför i
A-kassan påverkar utbetalningarna av försörjningsstödet.

29.

Eventuella frågor

30.

Eventuella. nya motioner och interpellationer

31.

Information: Fördelning av valkretsmandat vid val till kommunfullmäktige

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se,
att hämtas på Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 5 juni 2010
Lilian Edwards
Ordförande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2010-06-14

Bildande av GotlandsHem Värme AB
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 118

•

Ledningskontoret 2010-04-30

•

AB GotlandsHem 2010-03-25, § 10

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 118
Au § 115

Bildande av GotlandsHem Värme AB
KS2010/126-0
- AB GotlandsHem 2010-03-23, § 10 och förslag 2010-03-26
- Ledningskontoret 2010-04-26 och 04-30

Styrelsen för AB GotlandsHem har ställt sig positiv till VD:s förslag att bilda ett
dotterbolag för drift av värmeanläggning i Romakloster med anledning av att
Rindi Energi ämnar upphöra med drift av anläggningen. Enligt GotlandsHems
analys är detta det mest fördelaktiga alternativet. Kommunfullmäktige föreslås
uppdra åt styrelsen i AB GotlandsHem att bilda dotterbolaget och godkänna
förslaget till bolagsordning som upprättats.
Bolaget föreslås få ett aktiekapital om lägst 500 000 kr och högst 1 mnkr: 500 aktier
respektive 1 000 aktier. Styrelsen föreslås bestå av mellan fyra och sex ledamöter och
högst fyra ersättare. Rent praktiskt föreslås styrelsen utgöras av AB GotlandsHems
ledningsgrupp (tjänstemän).
Enligt bolagsordningen för AB GotlandsHem har bolaget ”till föremål för sin verksamhet att inom
Gotlands kommun förvärva, äga, bebygga och försälja fastigheter med tomträtt till bostäder,
lokaler och andra anläggningar. Bolaget kan därtill idka verksamhet som naturligt anknyter till
ovanstående”. Enligt den ska också bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas och har också
kompletterat förslaget till bolagsordning.
Det antecknas att Bolagsverket godkänt och registrerat namnet GotlandsHem Värme AB
men inte det ursprungliga namnförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

AB GotlandsHems bildande av ett dotterbolag, GotlandsHems Värme AB,
godkänns.

• Bolagsordningen för GotlandsHems Värme AB ska utformas i enlighet med
ledningskontorets förslag.
• Till styrelseledamöter till GotlandsHems Värme AB väljs de av
AB GotlandsHems styrelse föreslagna personerna.
• Val av lekmannarevisor förrättas.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-04-30

1(2)
Dnr KS2010/126-0

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Bildandet av GotlandsHem Energi AB
Följande tillägg ska göras till ledningskontorets skrivelse av den 26 april
2010.
Kommunallagens bestämmelser i 3 kap. 17 § sätter upp regler för hur
kommunfullmäktige ska styra, ha insyn och kontroll över verksamhet som
bedrivs av helägt aktiebolag eller dess helägda dotterbolag.
Fullmäktige ska fastsälla det kommunala ändamålet med verksamheten, utse
samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas. Därtill ska fullmäktige utse minst en lekmannarevisor
bland de valda kommunrevisorerna.
Med anledning av dessa bestämmelser behöver vissa justeringar göras av det
förslag som inkommit från Gotlandshems styrelse.
Bolagsordningen ska därför kompletteras enligt följande. I avsnitt A anges de
bestämmelser som i sin helhet saknas i den föreslagna bolagsordningen,
Avsnitt B anger befintliga bestämmelser som behöver korrigeras.
A
1) Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gotlands kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
2) Villkor för ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige
i Gotlands kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller
endast är av redaktionell karaktär.
3) Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor som utses av kommunfullmäktige i
Gotlands kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
4) Granskning
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun och kommunens revisorer äger rätt att när
som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.
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B
1) § 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter med högst 4 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Gotlands
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
2) § 9 Årsstämma
I punkt 6 görs tillägg med markerad text

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
I punkt 8 görs tillägg med markerad text

Fastsällande av styrelse- och revisions samt lekmannarevisorsarvode.
I punkt 9 ersätts föreslagen text med följande
I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter,
samt anmälan om utsedd lekmannarevisor.
Ny punkt 10 enligt följande
I förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
Förslagets punkt 10 ändras till 11.

Kommunfullmäktiges beslut ska, förutom att godkänna bildandet av
GotlandsHems dotterbolag, även innehålla beslut om ovanstående
förändringar i bolagsordningen samt ett val av styrelseledamöter och
lekmannarevisor för bolaget.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•
•
•
•

AB GotlandsHems bildande av ett dotterbolag, GotlandsHems Energi AB,
godkänns.
Bolagsordningen för GotlandsHems Energi AB ska korrigeras enligt
ledningskontorets skrivelse.
Val av styrelseledamöter till GotlandsHems Energi AB görs enligt
framlagt förslag från GotlandsHems styrelse.
Val av lekmannarevisor görs.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

2010‐03‐26

Bildande av GotlandsHem Värme AB, helägt dotterbolag till AB GotlandsHem

1 Allmänt
Motiv för bildande av GotlandsHem Värme AB är bl a att RINDI Energi AB inte längre kommer att
driva värmeanläggningen i Roma. Avvecklingen kommer att ske under första halvåret 2010.
Rindi Energi AB äger idag de två pelletspannorna i Roma som levererar värme till GotlandsHem,
Gotlands kommun samt Hallgrens bygg AB. GotlandsHem har varit i kontakt med andra aktörer om
deras möjlighet att ta över anläggningen. Det har då visat sig att investeringar, i detta fall i en
flisanläggning utanför befintlig anläggning, blev alldeles för stor. Utöver detta ville man ha en
riskpremie för kulvertanläggningen, som ägs av GotlandsHem, som ytterligare fördyrade upplägget.
Utifrån detta har GotlandsHem gjort en analys och funnit att det mest fördelaktiga alternativet är att
bilda ett dotterbolag för drift av anläggningen. Fördelarna är att vi kan bedriva verksamheten i egna
lokaler, nyttja befintlig personal, samt att kompetensen finns internt.
AB Gotlandshems bolagsordning lägger inget hinder i vägen för en dotterbolagsbildning.
”Bolaget har att till föremål för sin verksamhet att inom Gotlands kommun förvärva, äga, bebygga
och försälja fastigheter eller tomträtt med bostäder, lokaler och andra anläggningar. Bolaget kan
därtill idka verksamhet som naturligt anknyter till ovanstående”
Enligt AB GotlandsHem ägardirektiv skall fullmäktiges yttrande inhämtas såvitt avser:
‐ Bildande eller förvärv av dotterbolag
2. Namnförslag på dotterbolaget
Förslaget är att det nybildade dotterbolaget registreras i namnet GotlandsHem Värme AB.
Namnet är skyddat och ägs av AB GotlandsHem
3. Aktiekapital
Förslag 500 000 kr
4. Bolagsordning
Produktion och försäljning av energi och därmed förenlig verksamhet, se bilaga 1.
5. Val av vd, styrelse, revisorer
Förslaget är att en tjänstemannastyrelse, bestående av AB GotlandsHem ledningsgrupp utgör
styrelse.

Vd i GotlandsHem Värme AB
Göran Palmqvist
Ledamöter i styrelsen
Staffan Thurgren

Ordförande

Lisbeth Ek
Rolf Villén
Göte Larsson
Per‐Ewe Boberg
Revisorer
Ordinarie revisorer i AB GotlandsHem
Claes Wallman och Erika Svensson
6. Räkenskapsår
Kalenderår med första årsavslut 31/12 2010.
7. Firmatecknare
Firman skall tecknas av styrelsen, två i förening
8. AB Gotlandshems styrelse positiv till förslaget
Styrelsen har tagit del av AB GotlandsHems förslag till bildande av dotterbolag och har inget att
erinra mot detsamma.
9. Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Uppdra åt styrelsen i AB GotlandsHem att bilda ett helägt dotterbolag ( GotlandsHem Värme
AB) i enlighet med vad som ovan anförts.
2. Godkänna bolagsordningen för GotlandsHem Värme AB

Bilaga 1

2010‐03‐26

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte på Gotland.

§ 3 Verksamhet

Bolagets ska idka produktion och försäljning av energi samt därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 stycken och högst 1 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 4‐6 ledamöter med högst 4 suppleanter. Den väljs
årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en revisor och en revisorsuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e‐post
tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter första räkenskapsårets
utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut
‐

Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

‐

Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

‐

Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när
sådan förekommer

Bilaga 1
8) Fastställande av styrelse‐ och revisionsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom
ägda och företrädda aktier, utan begränsning i rösteantalet
§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december

PROTOKOLLSUTDRAG
2010-03-25

Lisbeth Ek

Protokollsutdrag från AB GotlandsHems
styrelsemöte 2010-03-23
Tid:

2010-03-23, kl 09:00-12:00

Plats:

AB GotlandsHems styrelserum

Närvarande.

Hans Klintbom
Gösta Andersson
Jan Molinder
Lars Holm
Eva Lindström
Janica Sörestedt
Åke Kalström

ordförande

Peter Wigren
John-Erik Larsson
Margaretha Lindkvist
Daniel Bergvall
dessutom
Staffan Thurgren

verkställande

Lisbeth Ek
Rolf Villén
Claes Wallman
Göte Larsson
Bert-Inge Hellenberg
Peter Norgren

sekreterare
ekonomichef
aukt. revisor
teknisk chef §§ 1-8
projektledare §§ 1-8
IT § 9

direktör

__________________________________________________________________________
621 83 VISBY
Tfn 0498-20 39 00
Fax 0498-20 39 14
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

www.gotlandshem.se

PROTOKOLLSUTDRAG
2010-03-25

Lisbeth Ek

§ 10
Bildande av dotterbolag

Staffan Thurgren informerade om tanken att bilda ett dotterbolag till AB GotlandsHem för drift av värmeanläggning i
Romakloster. Bakgrunden är att Rindi Energi, som idag driver
anläggningen ämnar upphöra med verksamheten.
Beslutades
att

styrelsen ställer sig positiv till bildandet av dotterbolaget
GotlandsHem Energi AB

Vid protokollet

Lisbeth Ek

__________________________________________________________________________
621 83 VISBY
Tfn 0498-20 39 00
Fax 0498-20 39 14
styrelsens säte: Visby
Org.nr. 556066-0523

www.gotlandshem.se
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2010-06-14

Ansvar för lägenhetsregister med ändring av
byggnadsnämndens reglemente
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 152

•

Ledningskontoret 2010-05-18

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-05-27

Ks § 152
Ansvar för lägenhetsregister – ny förvaltningsuppgift
KS 2010/232-0
- Ledningskontoret 2010-05-18

Enligt lagen (2006:378) lägenhetsregister ska Gotlands kommun överta ansvaret
för lägenhetsregistret för Gotlands län fr.o.m. 1 maj 2010. Ledningskontoret har
föreslagit att byggnadsnämnden ska tilldelas uppgiften.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• I 2 § byggnadsnämndens reglemente läggs följande strecksats till efter
strecksatsen om namnsättning av gator m.m.
- handha kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-05-18

1(2)
Dnr

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Reglementsändring; Byggnadsnämnden
Sedan 2006 gäller lagen om lägenhetsregister som anger att alla Sveriges
bostadslägenheter ska registreras. Alla bostadslägenheter ska ha en entré
med en så kallad belägenhetsadress och bostadslägenheterna i flerbostadshus
ska erhålla ett lägenhetsnummer som registreras i lägenhetsregistret.
Lägenhetsnumret tillsammans med belägenhetsadressen gör att varje
bostadslägenhet kan identifieras. Kommunen fastställer
belägenhetsadresserna vilket är ”en adress som entydigt anger läget för en
bestämd plats” och som sen förs in i fastighetsboken. En fullständig
belägenhetsadress ska vara unik och bestå av namnen på:
• kommunen
• kommundelen
• adressområdet (gatan, vägen, byn eller byn samt gården)
• adressplatsen (numret med eventuella bokstäver)
Kommunen fastställer även lägenhetsnumret.
Lantmäteriet upprättar lägenhetsregistret etappvis och arbetet beräknas vara
klart i hela landet under hösten. För Gotlands del blev lägenhetsregistret
upprättat den 1 maj i år. Efter denna tidpunkt får kommunen ta över ansvaret
för registret och sköta dess ajourhållning.
I dagsläget innehåller lägenhetsregistret inga uppgifter om vilka personer
som bor i lägenheterna. Men med ett lägenhetsregister kan Skatteverket
genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, bara på
fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med
andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan
statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.
För Gotlands kommuns del innebär lagstiftningen att kommunfullmäktige
ska tilldela en nämnd uppgiften att ansvara för ärenden enligt lagen. Normalt
sker detta genom nämndens reglemente. Nämnden kan därefter självt besluta
om eventuella delegationer till förtroendevalda eller anställda för att fatta
beslut enligt lagen.
I byggnadsnämndens reglemente finns redan i dag en uppgift att
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”handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering”.
Denna adressnumreringsuppgift är dock inte densamma som att besluta i
frågor om belägenhetsadresser för bostadslägenheter. Eftersom det är
byggnadsnämnden som är kommunens organ för namnsättning av gator och
kvarter och adressnumrering känns även naturligt att lägga
lägenhetsregisterlagens uppgifter på byggnadsnämnden. Ett tillägg måste då
göras i nämndens reglemente.
Det ska också påpekas att för det fall nämnden sedan tidigare har delegerat
uppgiften att besluta i adressnumreringsfrågor och en ny delegation om
belägenhetsadresser ska ske så måste skrivningen göras så att de olika
ärendetyperna åtskiljs.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
I 2 § byggnadsnämndens reglemente läggs nedstående strecksats till efter
strecksatsen om namnsättning av gator m.m.
-handha kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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2010-06-14

Rabatt vid förhyrning av kongresshallen.
Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 116

•

Motion 2009-11-23

•

Ledningskontoret 2010-04-26

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

Motion till kommunfullmäktige angående hyresavtal för kongresshallen.

De olika avtal Gotlandskommun har om kongresshallen innebär att kommunen har årliga
kostnader på mellan 5-7 miljoner för hallen. Trots detta får kommunen ingen rabatt vid
förhyrning, eller har något eget utnyttjande, som ingår i de miljoner man redan betalar. En
dålig lösning tycker vi. Att kongresshallar går med förlust som kommuner får täcka är inte
ovanligt, men en del andra kommuner har, vad vi förstår åtminstone kunnat få viss tillgång till
hallarna för de miljoner man betalar. En sådan lösning skulle till exempel kunna öppna för att
Gotlandsmusiken skulle kunna göra någon konsert i kongresshallen eller att den skulle kunna
användas till personalutbildning av förvaltningarna i större utsträckning än idag.
Vi föreslår att Gotlandskommun så snart möjlighet ges, omförhandlar de avtal man har kring
kongresshallen med syfte att få generella rabatter vid förhyrning eller få tillgång till ett antal
timmar/dagars kostnadsfri användning av hallen.
Visby 2009-11-23

Brittis Benzler, Carina Lindberg, Bodil Rosengren, Roland Norbäck, Jennie Andersson,
Anders R Johansson, Therese Mangard

Vänsterpartiet

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 116
Au § 113

Motion. Rabatt vid förhyrning av kongresshallen
KS2009/477-10
- Motion2009-11-23
- Ledningskontoret 2010-04-26

Brittis Benzler m.fl. (V) har i motion förklarat sig anse att kommunen, för sitt
årliga ekonomiska bidrag, vid förhyrning av kongresshallen borde åtnjuta
generella rabatter eller ett antal timmar eller dagar gratis användning av den, och
därför föreslagit att avtalen avseende kongresshallen vid tidigast möjliga tillfälle
ska omförhandlas i det syftet.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med dess utlåtande,
vari vikten av konkurrens framhålls. Arbetsutskottet har tillstyrkt det förslaget.
Yrkande:
o

Brittis Benzler (V) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-04-26

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Motion angående hyresavtal för kongresshallen
Brittis Benzler, Roland Norbäck, Bodil Rosengren m.fl. ledamöter för
vänsterpartiet har i en motion föreslagit ” att kommunen så snart möjlighet
ges omförhandlar de avtal man har kring kongresshallen med syfte att få
generella rabatter vid förhyrning eller få tillgång till ett antal timmars/dagars
kostnadsfri användning av hallen”.
Några avtal med speciella rabatter för kommun föreligger f.n. inte.
Ledningskontoret bedömer att det i huvudsak endast finns en väg att gå för att
uppnå det motionärerna önskar. Serviceförvaltningen kommer under hösten
att göra upphandling, för kommunens egen personal, av lokaler och övrig
service i samband med konferenser och seminarier. Upphandlingen annonseras brett och riktar sig alla konferensarrangörer på Gotland. Med den
konkurrens som råder på marknaden borde kommunen få gynnsamma, rabatterade villkor även av kongresshallens driftbolag under förutsättning att
bolaget lämnar anbud.
En annan väg, dock tveksam enligt ledningskontoret, är att i framtida hyreskontrakt avseende kongresshallen, direkt skriva in att kommunen skall åtnjuta
rabatter vid olika arrangemang.
Förfaringssättet känns inte helt korrekt då de fria marknadskrafterna och
konkurrensen delvis sätts ur spel.
Sammanfattningsvis anser ledningskontoret att upphandling av lokaler för
konferenser mm skall ske i öppen konkurrens på marknaden och att detta bör
vara det bästa sättet att erhålla konkurrenskraftiga priser.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Motionen föreslås besvarad med ledningskontorets yttrande
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Göran Gyllenkrok

regiondirektör

ekonomidirektör

Postadress
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Internet/e-post
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Gratis hemtest av klamydia m.m.
Motion av Stefaan De Macker (MP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 115

•

Motion 2009-11-13

•

Ledningskontoret 2010-04-23

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-03-22, § 420

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

MOTION
Stefaan De Maecker
2009-11-13

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SMITTSKYDD MOT HIV/AIDS OCH KLAMYDIA
Smittskyddsarbetet för sjukvården handlar i mångt och mycket om låga
trösklar för testning och rådgivning. Mot bakgrunden av en dyster
klamydiastatistik de senaste åren så behövs det kraftfulla åtgärder för att
sänka trösklarna. Klamydia är den vanligast rapporterade sexuellt
överförbara sjukdomen i Sverige och man kan bära på smittan utan att få
några symptom. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till allvarliga
skador samtidigt som smittan förs vidare till andra individer. Dessutom
finns det ett alltid närvarande hot om att HIV-viruset får fäste hos
gotlänningarna. I denna motion vill vi lyfta fram två konkreta satsningar
som kan bidra till en minskad smittspridning och därmed i längden även
lägre kostnader för sjukvården då nya infektioner och allvarliga
konsekvenser av desamma kan förebyggas.
Trots att det i Sverige nästan är lika många killar som tjejer som upptäcks
vara smittade är det främst tjejer som går och testar sig. Detta kan bero
på många saker, men en är säkert att preventivmedelsrådgivning sänker
trösklarna för tjejer. En särskild SESAM-mottagning (sex- och
samlevnadsmottagning) – kanske två kvällar i veckan i samma lokaler som
ungdomsmottagningen – vore ett utmärkt sätt att även nå killarna/männen i
större utsträckning. Dessutom får personer som har passerat
ungdomsmottagningens åldersgräns ett givet ställe att vända sig till.
En annan enkel åtgärd vore införandet av en gratis tjänst för hemtest.
Detta började redan 2004 som ett forskningsprojekt med ekonomiskt stöd från
Folkhälsoinstitutet. År 2006 sattes tjänsten i bestående drift i
Västerbottens län och Västra Götalandsregionen. Under 2008 anslöt sig även
Sörmlands län och Gävleborgs län. Tjänsten går att använda på
www.klamydia.se och är förberedd för att koppla på flera landsting.
E-tjänsten fick 2007 en hedersomnämnande i Guldlänken som belönar de mest
innovativa e-tjänsterna för medborgare och företag. Det motiverades bland
annat med att en av tjänstens effekter är att andelen män som testar sig
har fördubblats. En annan effekt är att kostnaden för nättest bara är en
sjättedel av kostnader för test på mottagning.
Gratis test via internet kan aldrig ersätta en välfungerande SESAMmottagning utan är att betrakta som ett komplement. Ett komplement som kan
bidra till att effektivt komma tillrätta med en oönskad sjukdom.
En ytterliggare viktig åtgärd vore att verkställa kommunfullmäktiges beslut
från 2007 (§170) att höja ungdomsmottagningens övre åldergräns till 23 år.
Jag yrkar således
att Gotlands kommun ska erbjuda invånarna en gratis hemtest för klamydia
via internet
att Gotlands kommun öppnar en särskilt SESAM-mottagning

Visby den 13 november 2009

Stefaan De Maecker (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 115
Au § 112

Motion. Gratis klamydiatest m.m.
KS2009/475-99
- Motion 2009-11-23
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-03-22, § 420
- Ledningskontoret 2010-04-23

Stefaan De Maecker (MP) har i motion yrkat att kommunen ska erbjuda invånarna
hemtest för klamydia via internet gratis och att en särskild sex- och samlevnadsmottagning (SESAM) ska öppnas – kanske ett par kvällar i veckan i befintliga
lokaler, t.ex. ungdomsmottagningens. Hemtesten för klamydia – www.klamydia.se tillhandahålls, enligt motionen, av några andra landsting.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker yrkandet om särskild mottagning och vill
fortsätta pågående insatser. Erfarenheterna från Stockholms läns landsting bör
avvaktas när det gäller test via Internet. Nämnden redogör för utvecklingen av
klamydia och pågående förebyggande åtgärder; bl.a. de undersökningar av
tillgängliga internettester som gjorts och där man, i valet mellan olika system med
skilda fördelar, föredragit att invänta erfarenheterna från Stockholms läns
landsting som planerar införa en internetstödd test.
Ledningskontoret kompletterar med ytterligare uppgifter och föreslår att yrkandet
om mottagning avstyrks och att nämnden ska informera fullmäktige när den tagit
ställning till frågan om klamydiatest över Internet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget om inrättande av en SESAM-mottagning avslås med hänvisning till
det pågående utvecklingsarbetet för att öka tillgängligheten till rådgivning,
testning och behandling.

• När det gäller förslaget om internettest ombeds hälso- och sjukvårdsnämnden
under 2010 informera kommunfullmäktige om nämndens ställningstagande i
fråga om eventuellt klamydiatest över Internet och då också redogöra för
andra åtgärder för att dels förmå människor, i synnerhet män, att i ökad
utsträckning testa sig, dels minska smittspridning.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-04-23

1(1)
Dnr
KS2009/475-99

Ledningskontoret
Lisa Stark

Kommunstyrelsen

Motion, smittskydd mot hiv/aids och klamydia
Stefaan De Maecker (mp) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
Gotlands kommun ska erbjuda invånarna en gratis hemtest för klamydia via
internet samt att kommunen öppnar en särskild SESAM-mottagning.
(En SESAM-mottagning är en öppenvårdsmottagning för vuxna män och
kvinnor för frågor om sexuell hälsa. Vid SESAM-mottagningar arbetar
vanligen venerolog (läkare med specialistkomptetens i hud- och
könssjukdomar), kurator, barnmorska/preventivmedelsrådgivare,
sjuksköterska samt på vissa mottagningar även sexolog.)
Hälso- och sjukvårdsnämnden yttrade sig 2010-03-22, § 420, över motionen.
Nämnden föreslår att förslaget om SESAM-mottagning avslås mot bakgrund
av förvaltningens beskrivning av pågående insatser inom området. Bland
insatserna nämns höjd åldersgräns vid ungdomsmottagningen (från 20 till 23
år), ökat samarbete med Högskolan samt samarbete med skolan och den
öppna ungdomsverksamheten med flera för ett gemensamt budskap om sex
och samlevnad till ungdomar. Vidare nämns implementering av
Socialstyrelsen nationella handlingsplan för klamydiaprevention samt ökat
samarbete med Stockholms läns landstings enhet LAFA (landstinget
förebygger AIDS) .
Nämnden föreslår att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska avvakta
Stockholms läns landstings erfarenheter av att införa en modell för
klamydiatest på nätet. Nämnden påpekar att testning via nätet kan vara gratis
för individen men renderar en kostnad för hälso- och sjukvården som måste
budgeteras.
Ledningskontorets bedömning
Utvecklingen av klamydiastatistiken under årets första månader pekar på att
den höjda åldersgränsen vid ungdomsmottagningen har inneburit ökad
tillgänglighet till testning och rådgivning för unga vuxna. Av de positiva
klamydiaprovsvar som lämnats genom ungdomsmottagningen under mars
2010 var ca en tredjedel från personer över 20 år. Det talar för att
verksamheten med höjd åldersgräns når den avsedda målgruppen. Genom det
fortsatta samarbetet med Högskolan finns förutsättningar att ytterligare öka
tillgängligheten för studenter. Hälso-och sjukvårdsförvaltningens STI-grupp
(STI, sexually transmitted infections) arbetar långsiktigt för ökad
tillgänglighet, förbättrad samverkan och spridning av kunskapsbaserat
Postadress
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arbetssätt. De av förvaltningen uppräknade insatserna bör kunna öka
tillgängligheten till rådgivning, testning och behandling inom sex- och
samlevnadsområdet. STI-gruppen följer erfarenheterna av SLL:s arbete med
klamydiatest på nätet genom ”Mina sidor” vilket bidrar till beslutsunderlag
för ett eventuellt framtida införande av motsvarande funktion på Gotland.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•
•

Förslaget om att inrätta en SESAM-mottagning avslås med hänvisning
till det pågående utvecklingsarbetet för ökad tillgänglighet till
rådgivning, testning och behandling.
Med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ombeds
nämnden att återkomma till fullmäktige med information efter
ställningstagande i frågan om eventuellt klamydiatest över internet.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

regiondirektör

utvecklingsdirektör
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 mars 2010

HSN § 420 Motion om smittskydd mot HIV/AIDS och
Klamydia
HSN 2009/344, KS 2009/475 Motion, Yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige:
- avslår förslaget om inrättande av särskild SESAM-mottagning
- beslutar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska avvakta erfarenheterna från
SLL innan beslut fattas om införande av klamydiatestning via Internet, och att
motionen i denna del anses besvarad.
Bakgrund 15 mars 2010: HSN au § 377 Motion om smittskydd mot
HIV/AIDS och Klamydia
I motionen från Miljöpartiet föreslås att Gotlands kommun ska erbjuda
invånarna gratis hemtest för klamydia via Internet, och att Gotlands kommun
ska öppna en särskild SESAM-mottagning (sex- och samlevnadsmottagning).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen delar motionärens åsikt att förebyggande
arbete mot sexuellt överförbara infektioner (STI) förutsätter en god
tillgänglighet i sjukvården för testning och rådgivning. En annat viktigt
fundament är information och utbildning till ungdomar och unga vuxna om STI
och preventiva metoder. För att den typen av verksamhet ska få genomslag
krävs också att samhället genom riktade kampanjer uppmanar till
ansvarstagande bland dessa befolkningsgrupper.
Under senaste 10-årsperioden har antalet anmälda fall av klamydia ökat
dramatiskt, främst i åldrarna 15-30 år. Detta har skett till synes oberoende av
de preventiva insatser som gjorts av centrala myndigheter och lokala
vårdgivare. Men 2009 bröts trenden. Antalet anmälda klamydiafall minskade i
Sverige med 10 procent och på Gotland med hela 34 procent! Från att i många
år ha legat bland de landsting som haft högst antal nya fall i förhållande till
folkmängden ligger vi nu under riksgenomsnittet. Det återstår att se om
minskningen är en tillfällighet eller början på en nedåtgående trend och som
kanske i så fall är en följd av följande vidtagna åtgärder:
De senaste åren har ett projekt benämnt "Det gemensamma budskapet"
bedrivits på Gotland med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen. Projektet syftar
till att ge ett samstämmigt budskap om sex- och samlevnad inklusive STI i
skolan och på fritidsgårdar.
September 2009 publicerade Socialstyrelsen "Nationell handlingsplan för
klamydiaprevention - Med inriktning på ungdomar och unga vuxna 20092014". Handlingsplanen håller nu på att studeras och implementeras på
Gotland, vilket t.ex. innebär att öka samverkan med Högskolan på Gotland, se
över tillgängligheten för Gotlands invånare samt sprida information om detta.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Socialstyrelsen har länge rekommenderat att aktiviteterna på sex- och
samlevnadsområdet samlas i ett antal regionala kunskapscentra för bl.a.
samordning av utvecklingsprojekt och utbildningar. Vi har därför tagit kontakt
med Lafa (Landstinget förebygger AIDS) som är Stockholms läns landstings
(SLL) organisation inom detta område. De är positiva till samarbete med
Gotlands kommun och gemensamma möten är planerade.
Ungdomsmottagningen höjde vid senaste årsskiftet sin åldersgräns till 23 år för
både kvinnor och män. Detta har inneburit en tillströmning av både manliga
och kvinnliga studenter från högskolan, vilket är glädjande då studenterna varit
en eftersatt grupp i detta avseende. Förutom Ungdomsmottagningen och
vårdcentralerna finns möjlighet för män att undersöka sig för STI på
Hudmottagningen på Visby lasarett. Män som passerat åldersgränsen för
Ungdomsmottagningen söker sig i stor utsträckning dit. Vuxna kvinnor kan
också vända sig till Mödravårdscentralerna.
För drygt ett år sedan undersökte den s.k. ”STI-gruppen” inom HSF
(representanter från samtliga mottagningar som handlägger STI utom
primärvården) möjligheten att införa klamydiatestning via internet. Två system
finns i landet: "klamydia.se" och "klamydiatest.nu". Det förstnämnda finns i
Västerbotten, Sörmland och Västra Götaland-regionen, det senare i bl a Skåne
och Östergötland. Erfarenheterna av bägge systemen är goda. Emellertid fann
vi att klamydia.se gav en i stort sett fullständig service till ett ganska högt pris,
medan kostnaden för klamydiatest.nu var betydligt lägre men skulle innebära
en hel del arbete, främst för IT-avdelningen. Vilket system man än väljer så
medför det en ökad kostnad för förvaltningen. Eftersom SLL planerar att införa
klamydiatest.nu när en funktion benämnd "Mina sidor" är klar beslöt STIgruppen att avvakta erfarenheterna av det projektet.
Mot bakgrund av de många insatser som redan pågår på området sex och
samlevnad, samt det glädjande trendbrott i klamydiastatistiken som 2009
innebar för Gotlands del, ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte behov av
att inrätta en särskild SESAM-mottagning, utan att istället fortsätta arbetet
med:
- projektet "Det gemensamma budskapet" som syftar till att ge ett samstämmigt
budskap om sex- och samlevnad inklusive STI i skolan, på ungdomsgårdar och
via idrottsföreningar bl.a.
- implementering av Socialstyrelsens handlingsplan för klamydiaprevention
- samarbete med SLL i syfte att samla insatserna på sex- och
samlevnadsområdet i ett regionalt kunskapscentrum, enligt Socialstyrelsens
rekommendation.
Vad gäller möjligheten att införa klamydiatestning via Internet ställer sig hälsooch sjukvårdsförvaltningen positivt, men vill avvakta erfarenheterna från SLL
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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innan beslut fattas om införande. Förvaltningen vill också påpeka att testning
på nätet visserligen kan vara gratis för individen men renderar en kostnad för
sjukvården, som i så fall måste budgeteras för.
Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
Kommunfullmäktige:
- avslår förslaget om inrättande av särskild SESAM-mottagning
- beslutar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska avvakta erfarenheterna från
SLL innan beslut fattas om införande av klamydiatestning via Internet.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Kameraövervakning på Östercentrum.
Motion av Gustaf Hoffstedt m.fl. (M)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 117

•

Motion 2009-12-14

•

Ledningskontoret 2010-02-16

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

MOTION
Motion: Brottsförebyggande kameraövervakning på Östercentrum
Alla människor har rätt att känna sig trygga, oavsett hur man är klädd, var man befinner sig och vilken
tid på dygnet det är.
Östercentrum är inte alltid en plats där man kan känna sig trygg. Det är ofta bråkigt på kvällen och
natten, framför allt utanför McDonald’s och Alis restauranger.
Ett sätt att verka brottsförebyggande och på så vis öka tryggheten är att använda sig av
kameraövervakning. Systemet har använts med framgång på ett antal gotländska skolor sedan en tid.
Gotlands kommun bör överväga att tillsammans med polisen använda sig av kameraövervakning på
Östercentrum. Ytan utanför nämnda restauranger är troligen goda platsval.
Oskyldiga människors integritet ska skyddas. Inspelat material ska endast visas då ett brott har ägt
rum. Endast personal från socialtjänsten samt de rättsvårdande myndigheterna ska få ta del av
materialet. Material som inte innehåller misstanke om brott ska makuleras.
Vi föreslår
att tekniska nämnden får i uppdrag att pröva förslaget om kameraövervakning på Östercentrum
Suderbys den 14 december 2009

___________________________
Gustaf Hoffstedt (m)

___________________________
Lena Celion (m)

___________________________
Lars-Erik Benneck (m)

___________________________
Ivan Anderzon (m)

___________________________
Sven Larsson (m)

___________________________
Arvo Keinonen (m)

___________________________
Jari Karivainio (m)

___________________________
Per-Anders Croon (m)

___________________________
Inger Harlevi (m)

___________________________
Lena Simonson (m)

___________________________
Göran Örtbrant (m)

___________________________
Jenny Guteäng (m)

___________________________
Eva Lindström (m)

___________________________
Gunilla Wigren-Dahlin (m)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-04

Ks § 117
Au § 114

Motion. Kameraövervakning på Östercentrum
KS2009/523-10
- Motion 2009-12-14
- Ledningskontoret 2010-02-16

Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) har i motion föreslagit att tekniska nämnden ska - med
vederbörligt skydd för oskyldiga människors integritet - få uppdraget att pröva
kameraövervakning på Östercentrum.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avstyrkas och hänvisar till
Regeringsrättens domar nyligen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2010-02-16

1(2)
Dnr KS2009/523-10

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Motion om kameraövervakning på Östercentrum
Gustav Hoffstedt, Lena Celion, Lars-Erik Benneck, Ivan Anderzon, Sven
Larsson, Per-Anders Croon, Inger Harlevi, Lena Simonson, Göran Örtbrant,
Jenny Guteäng, Jari Karivainio, Arvo Keinonen, Eva Lindström och Gunilla
Wigren Dahlén, samtliga (M), har i en motion daterad 2009-12-14 föreslagit
att Gotlands kommun bör överväga att tillsammans med polisen använda sig
av kameraövervakning på Östercentrum. Motivet är att Östercentrum inte
alltid är en plats där man kan känna sig trygg varför kameraövervakningen
skulle verka brottsförebyggande och på så vis öka tryggheten.
Ledningskontorets utredning
Kameraövervakning av medborgare på allmän plats är en känslig fråga.
Gränsdragningen mellan ett otillbörligt intrång i människors personliga
integritet och ett övervakningsbehov för ett godtagbart ändamål är svår. Att
införa ett sådant kontrollsystem förutsätter att övervakningsbehovet är av
sådan vikt att integritetsintrånget kan accepteras. En allmän utgångspunkt blir
därför att kameraövervakning ska vara ett komplement till andra
brottsförebyggande åtgärder och något som först bör användas när andra
alternativ inte finns eller inte visat sig fungera.
Regeringsrätten har i februari 2010 meddelat ett antal domar som gäller
kommuners och polisens önskemål om kameraövervakning i centrala
stadsmiljöer. Kameraövervakning har beviljats i Stockholm, Stureplan med
intilliggande gator och Götgatan med intilliggande gator, då dessa områden
tillhör Stockholms mest brottsutsatta med hög våldbrottslighet och där vanliga
polisiära arbetsmetoder visat sig otillräckliga för att komma till rätta med
brottsutvecklingen. Stadsmiljöer i Landskrona, Helsingborg och Halmstad
beviljades däremot inte kameraövervakning för att platserna inte var särskilt
utsatta för våldsbrottlighet och att andra åtgärder för att komma till rätta med
de problemen som ändå fanns inte var uttömda.
När det gäller behörig sökande för övervakning av allmän plats, kommun eller
polis, säger Regeringsrätten att man tidigare medgett polisen tillstånd men
inte kommuner. Domstolen tillägger i och för sig att det inte finns något som
hindrar att en kommun själv söker tillstånd eller att det finns något lagligt
hinder mot att bevilja en kommun tillstånd för kameraövervakning av allmän
plats.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Regeringsrätten uttalar ändå, när det gäller bevakning av central gatumark för
att förhindra och beivra våldsbrottslighet, att det väcks en principiell fråga om
det överhuvudtaget är ett berättigat intresse för en kommun att övervaka
sådana platser och bevara bildmaterial av ett stort antal människor, inte i syfte
att användas av kommunen själv, utan för att hjälpa polisen att beivra brott.
Visserligen har en kommun ett övergripande ansvar för allmän ordning och
säkerhet inom kommunen men goda skäl talar för att rågången mellan
kommunens respektive de brottsbekämpande myndigheternas uppgifter ska
hållas tydlig.
Regeringsrätten anser att avvägningen av hur kameraövervakningen förhåller
sig till andra åtgärder som har eller kan vidtas i brottsförebyggande syfte
måste göras med beaktande av vilket slags åtgärder i detta hänseende som står
kommunen till buds. Vad kommunen kan åstadkomma med
kameraövervakningen framstår då som begränsat, i realiteten inskränker det
sig endast till att öka den upplevda tryggheten för de personer som förflyttar
sig och vistas inom området. Det är således, enligt Regeringsrättens mening,
en betydande skillnad mellan kameraövervakning av gator och torg som sker
av polismyndigheter och sådan som sker i kommunal regi.
Som framgår av Regeringsrättens praxis för kameraövervakning, nu särskilt
kommunal sådan, av allmän plats är den inte överensstämmelse med vad som
motionärerna föreslår för Östercentrum. Med hänsyn till den praxis
Regeringsrätten skapat måste också polisens möjligheter till
kameraövervakning av Östercentrum bedömas som ytterst små då
våldsbrottsligheten på Östercentrum inte alls är jämförlig med den i
Stockholms innerstad.
Ledningskontoret anser med anledning av ovanstående att motionärernas
förslag ska avslås.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2010-06-14

Konkurrensutsättning av IT och tele.
Motion av Åke Svensson (S)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-05-27, § 142

•

Motion 2010-02-22

•

Ledningskontoret 2010-04-21

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

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-02-22

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

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

Åke Svensson (s)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-27
2010-05-05—07 och 10

Ks § 142
Au § 147

Motion. Konkurrensutsättning av IT och tele
KS2010/73-00
- Motion 2010-02-22
- Ledningskontoret 2010-04-21

Åke Svensson (S) ha i motion yrkat att möjligheten att upphandla hela eller delar
av IT-televerksamheten ska prövas.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen delvis ska bifallas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att den i utlåtandet beskrivna och inledda processen
för att möjliggöra konkurrensutsättning av såväl IT- som televerksamheten får
fortsätta.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

1(2)

2010-04-21

Dnr KS 2010/73

Ledningskontoret
Christine Edström

Kommunstyrelsen

Konkurrensutsättning av IT-/televerksamheten
Svar på motion från Åke Svensson (s)
Bakgrund
Åke Svensson (s) har i en motion till kommunfullmäktige, gällande
konkurrensutsättning av IT/Tele, yrkat att prövning ska ske ”om det är möjligt
att med en upphandling av hela eller delar av IT/Tele utifrån verksamheternas
eller kundernas behov. Att där det är möjligt upphandla föreslaget område.”
Motionären menar att en konkurrenssituation kan ge möjlighet till såväl ett bättre pris
som högre kvalitet och att det är förvånande att IT/Tele-området inte i högre
utsträckning prövats för konkurrens och andra aktörer.
Kommunstyrelsen behandlade frågan om konkurrensutsättning av IT-verksamheten
20090528, Ks § 149, i samband med uppföljning av direktiv om
konkurrensutsättning, och beslutade då bl. a att ”Ledningskontoret skulle
uppmärksammas på att det är angeläget att arbetet med konkurrensutsättning
påskyndas när det gäller verksamheter som t.ex. IT.”

Ledningskontorets utlåtande
Ledningskontoret har tidigare påbörjat ett arbete för att se över möjligheterna att
konkurrensutsätta IT-verksamheten. Arbetet avstannade emellertid i avvaktan på att
vissa förutsättningar måste vara etablerade innan en konkurrensutsättning skulle
kunna ske.
Teleområdet har varit föremål för konkurrensutsättning såtillvida att växelfunktionen
konkurrensutsattes 2004. Upphandlingen avbröts (KsAu § 221/2004) emellertid, då
de två anbud som inkommit båda översteg kommunens kostnader för att bedriva
verksamheten i egen regi.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2 (2)

Några utgångspunkter
Inför en konkurrensutsättning av verksamhet behöver följande frågeställningar
behandlas:
•
•
•
•
•
•
•

Vilken kvalitets eller ekonomisk förbättringspotential finns i verksamheten?
Vilket är syftet med konkurrensutsättningen?
Får egen regi-anbud lämnas?
Finns en fungerande marknad?
Vilken tidpunkt är konkurrensutsättning lämplig utifrån verksamhetens
situation?
Hur stor del av verksamheten ska konkurrensutsättas?
Vilka blir avvecklingskostnaderna?

Konkurrensutsättning av IT-verksamheten – en process i flera steg
En viktig förutsättning för att väcka marknadens intresse att lämna anbud är att göra
den aktuella verksamheten hanterbar utifrån ett leverantörsperspektiv, dvs omfattning
och innehåll måste vara greppbart. Att konkurrensutsätta en verksamhet som IT i
Gotlands kommun blir därför en process i flera steg. Det första steget bör omfatta att
etablera ett antal grundförutsättningar, det andra steget bör omfatta uppbyggnad av en
beställarorganisation och en förändring av nuvarande IT-organisation, och det tredje
steget bör omfatta val av vilken/vilka delar av verksamheten som ska bli föremål för
konkurrensutsättning.
Det första steget, där grundförutsättningar ska etableras, är taget i Gotlands kommun.
Den konsolidering och standardisering som genomförs inom ramen för Meritprojektet ger dessa grundförutsättningar. Den förutsättning som fortfarande saknas i
steg ett är ett politiskt beslutat, strategiskt dokument som anger inriktning och
omfattning av IT-verksamheten.
Steg två som innebär att stärka och utveckla beställarorganisationen kan påbörjas
omgående. När denna organisation är etablerad kan arbetet med att identifiera vad
som ska konkurrensutsättas inom IT-verksamheten påbörjas.

Konkurrensutsättning av televerksamheten
Kommunens växeltelefonister är sedan april 2009 lokaliserade i Hemse. Vid en
konkurrensutsättning är det angeläget att denna lokalisering kvarstår.
Det finns inga hinder att på nytt konkurrensutsätta televerksamheten. En
beställarorganisation bör emellertid vara etablerad innan detta arbete påbörjas.

Förslag till beslut
Åke Svenssons (s) motion bifalls såtillvida, att ovan angiven trestegs-process föreslås
fortsätta, för att möjliggöra konkurrensutsättning av IT- och televerksamheten i
Gotlands kommun.
Ledningskontorets utlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som en uppföljning av
direktivet om konkurrensutsättning, Ks 2009/149.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2010-06-14

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Stiftelsen GotlandsMusiken 2009
Innehåll
•

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009 *)

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

*) Tidigare utsänt

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2010-06-14

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Gotland 2009
(Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
Innehåll
•

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009 *)

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

*) Tidigare utsänt

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 21

2010-06-14

Årsredovisningar och revisionsberättelser för
AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB,
Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB
och ALMI Företagspartner Gotland AB för
2009; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
•

AB GotlandsHem *)

•

Gotlands Industrihus AB

•

Gotlands Stuveri **)

•

Gotlands Energiverk AB

•

ALMI företagspartner Gotland AB *)
• RegionInvest Gotland AB

*)
**)

Tidigare utsänt
Särskilt häfte

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 22

2010-06-14

Val av lekmannarevisor med ersättare i
nybildade GotlandsHem Värme AB
Innehåll
•

Se vidare ärende 13

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2010-06-14

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

Annika Farinders medborgarförslag om lagenliga krav på djuruppfödning vid
offentlig upphandling.
•
•

•

Susanne Welin-Bergers medborgarförslag om att vid kommunens upphandling
ställa krav enligt djurskyddslagstiftning, livsmedelslagstiftning samt
miljölagstiftning m.m.
•
•

•

Socialnämnden 2010-04-21, § 49
Medborgarförslag (Inkom 2009-09-15)

Susanne Welin-Bergers medborgarförslag om att kommunens upphandlingar ska
delas upp i mindre delar.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 101 (se föregående medborgarförslag)
• Ledningskontoret 2010-02-15 (se föregående medborgarförslag)
Medborgarförslag (Inkom 2009-09-22)

Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 101
• Ledningskontoret 2010-02-15
Medborgarförslag (Inkom 2009-02-11)

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 102
• Ledningskontoret 2010-02-15
Medborgarförslag (Inkom 2009-09-22)

Else-Mari Carlssons medborgarförslag om att bygga ett trygghetsboende i Roma
samt ha kvar lokaler för dagcentrum m.m.
•
•

Socialnämnden 2010-04-21, § 48
Medborgarförslag (Inkom 2009-10-26)
Forts.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2010-06-14
Forts.
•

Kjell Österbergs medborgarförslag om att kommunen är medfinansierar en ADSLutbyggnad för bättre tillgång till bredband.
•
•

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att få med Visby i Eniros Utsikt – flygfoto.
•
•

•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 79
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-07)

Birgitta Alamos medborgarförslag om anläggande av övergångsställe vid
hamnterminalen i Visby.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 103
• Ledningskontoret 2010-03-19
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-26)

Jan Alamos medborgarförslag om att göra markerade parkeringsrutor vid
Cramérgatan i Visby.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 71
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-26)

Leif Dahlbergs medborgarförslag om elektronisk kommunikation genom digital
signering till kommunen.
•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 75
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-25)

Leif Dahlbergs medborgarförslag om kontroll på återvinningsstationerna.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 78
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-20)

Hans A Svenssons medborgarförslag om publik klocka på Östercentrum.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 98
• Ledningskontoret 2010-03-17
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-20)

Hans A Svenssons medborgarförslag om att restaurera väjningslinjen i korsningen
Snäckbacken-Gustavsviksvägen.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 104
• Ledningskontoret 2010-03-24
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-06)

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 77
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-07)

Anders Lekanders medborgarförslag om att omvandla f.d. speedwaybanan på
Galgberget till rastgård för hundar.
•
•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 80
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-11)
Forts.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2010-06-14
Forts.
•

Hans A Svenssons medborgarförslag om bredare cykelbana längs Lummelundsväg.
•
•

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om anläggande av cykelbana AtlasgatanNeptungatan.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 81
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-14)

Olof Herlitz´ medborgarförslag om att byta färg på parkeringskorten varje år.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 82
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-14)

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 83
Medborgarförslag (Inkom 2009-12-22)

Irene Rodebjers medborgarförslag om att ordna lokaler för yngre elever med
Aspergers Syndrom.
•
•

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04.14, § 47
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-06)

Anm. Socialnämnden har 2010-03-11 överlämnat medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden.
•

Lars-Olov Helms medborgarförslag om projekttjänst för friskvårdsreform i
samband med nya arenabygget
•
•

Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 99
• Ledningskontoret 2010-03-10
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-26)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 101
Au § 95

Medborgarförslag. Djur- och smittskyddskrav vid upphandling
KS2009/68-05
- Medborgarförslag 2009-02-09
- Kommunfullmäktige 2009-03-23, § 55
- Medborgarförslag ink. 2009-09-22
- Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 156
- Ledningskontoret 2010-02-15

Annika Farinder har i medborgarförslag föreslagit att kommunen i sin upphandling av kött ska ställa krav på att uppfödningen skett i enlighet med djurskyddslagstiftning och smittskyddsnormer.
Susanne Welin-Berger har i medborgarförslag föreslagit att kommunen i dess
upphandlingar av livsmedel ska ställa krav att dessa producerats i enlighet med
kraven i svensk djurskydds-, livsmedel- och miljölagstiftning, samt uppfylla
ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
(ILO: Internationella arbetsorganisationen).
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendena till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret hänvisar till gällande upphandlingspolicy och målen med den.
Upphandlarna (vid Serviceförvaltningen) följer Miljöstyrningsrådets direktiv och
råd när det gäller krav och utvärderingskriterirer för livsmedel; vissa krav är
möjliga att ställa men inte krav på svensk djurskyddslagstiftning generellt. De
små kontrollmöjligheterna åberopas när det gäller mänskliga rättigheter. Ett inlett
samarbete med andra kommuner väntas utveckla möjligheterna att ställa etiska
och sociala krav. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Jäv: Lars Thomsson (C) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2010-02-15

1(2)
KS 2009/378-05
KS 2009/68-05

SF/Ekonomi & Upphandling
Örjan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att Gotlands kommun ska ställa
krav på att livsmedel ska vara producerat enligt svensk
lagstiftning samt uppfylla internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet.
I medborgarförslag 2009/68-05föreslås att kommunen ska, vid upphandling
av kött, ställa krav på att djuruppfödningen sker enligt regler som följer
svensk djurskyddslag och svenska smittskyddsnormer.
I medborgarförslag 2009/378-05 föreslås att kommunfullmäktige ger direktiv
till upphandlarna inom kommunen att ställa krav på att de livsmedel som köps
in skall ha producerats på ett sätt som motsvarar kraven i svensk djurskydds-,
livsmedels- och miljölagstiftning. Livsmedlen ska också uppfylla
internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antog 2009-09-14,§115 en ny
upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar och har därigenom gett
upphandlarna tydliga direktiv.
Målet med upphandling är att tillgodose kommunens behov av varor och
tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad
omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan och med
beaktande av etiska och sociala hänsyn.
All upphandling ska ske enligt gällande lagstiftning. EG-rätten med den fria
rörelsen av varor och tjänster mellan länderna ska beaktas. Leverantörer ska
behandlas på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt. Principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet skall iakttas.
Upphandlarna i Gotlands kommun följer Miljöstyrningsrådets direktiv och
råd avseende krav och utvärderingskriterier för livsmedel. Det är möjligt att
ställa specifika krav som härrör från den svenska lagstiftningen men inte
ställa krav på svensk djurskyddslagstiftning i sin helhet.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2(2)

Kontrollmöjligheterna är små vad avser livsmedelsproducenternas
uppfyllande av internationella arbetsorganisationens grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Gotlands kommun har nu inlett ett samarbete med andra kommuner och
landsting för att utveckla de etiska och sociala kraven inom olika områden.
Samarbete möjliggör fler kontroller och uppföljningar.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslagen anses besvarade enligt ovan.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

SE BIFOGAT BREV

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

SE BIFOGAT BREV

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

2009 - 02 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Annika Farinder
Väte Västerväte 230
Postadress
623 78 Klintehamn
Adress

Medborgartbrslag. Februari 2009.
Med utgångspunkt från jordbruksverkets rapport" Mervärden för svenskt kött" (Rapport
2008:5) vill jag lämna följande kommentarer och förslag.
I rapporten konstateras att den svenske köttproducenten inte fh betalt för de merkostnader
som han har på grund av den stränga svenska djurskyddslagen och de svenska
smittskyddskraven.
Ett av problemen för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion är att importerade
överskottspartier av tvivelaktig kvalitet när det gäller djurskydd och livsmedelskvalitet
dumpas till mycket låga priser på den svenska marknaden.
Som kund i en butik har man möjlighet att själv göra valet om man vill medverka till att hålla
det svenska landskapet öppet och att hålla den svenska livsmedelsindustrin igång. Det sker
genom ett aktivt val av svenskproducerad mat och detta är något som vi alla konsumenter och
medborgare kan göra.
När det gäller maten som serveras på förskolor, skolor, äldrevård, sjukhem, sjukhus och
liknande inrättningar låter sig däremot sällan detta val göras av den enskilde. Här är det
nämligen den kommunala upphandlingen (som sker enligt lagen om offentlig upphandling)
som avgör vad som köps in och därmed äts.
Mänga kommuner väljer billig importmat i sin upphandling, inte sällan med hänvisning till en
lägre kostnad än vad svensk mat skulle ge. Vad som är mindre känt, ännu så länge, är att
k0!!Ul1u.!l~ i dessa fall ofta köper oc~serverar mat som ärproducerad på ett sä!! som_i!I'
fullständigt förbjudet i Sverige.
-.
Att sedan kommunen/offentliga Sverige samtidigt har i uppdrag att kontrollera att svenska
lantbrukare följer den svenska djurskyddslagen skapar en ohållbar situation. Det kan knappast
vara försvarbart att kommunen/offentliga Sverige stoppar produktion på svensk mark som inte
följer svenska normer för djurhållningen, samtidigt som man från utlandet köper in och
serverar sådan mat.

Denna upprörande situation riskerar att lägga en död hand över svenskt lantbruk och svensk
livsmedelsproduktion. Inte heller gagnar detta djuren.
Rättvisa konkurrensregler är ett rimligt krav. Jag föreslår därtOr:
Att det vid offentlig upphandling av kött, ska ställas krav på att djuruppfödningen sker enligt
regler som foljer svensk djurskyddslag och svenska smittskyddsnormer.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att kommunfullmäktige ger direktiv till upphandlarna inom kommunen att ställa krav
på att de livsmedel som köps in av Gotlands kommun skall ha producerats (odlats,
fötts upp och förädlats) på ett sätt som motsvarar kraven i svensk
djurskyddslagstiftning, livsmedelslagstiftning samt miljölagstiftning. Livsmedlen ska
också uppfylla internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vid tveksamhet kring formulering av krav kontakta
Miljöstyrningsrådet som har anvisningar för hur sådana krav kan ställas.

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

Det är orimligt att vi i vårt samhälle kräver av lantbrukare och andra företag att de ska
följa hårdare krav än i andra länder om vi sedan missgynnar dem vid upphandling. Att
vid upphandling enbart gå på pris med resultatet att våra skattepengar används till att
köpa importerade produkter som inte har haft dessa krav. Vi har t.ex. en
djurskyddslagstiftning som är hårdare än i något annat land. Det blir ett skämt om vi
sedan väljer att i offentliga serveringar erbjuda importerat kött från djur som hanterats
på sätt som inte får förekomma i Sverige.
(forts.)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

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

Namnteckning

2009-09-19
Namnförtydligande

Susanne Welin-Berger
Adress

Östergarn Sande 415
Postadress

623 68 Katthammarsvik
E-postadress

susannewb@gotland.com
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

Fortsättning på Susanne Welin-Bergers motivering:
Laholms kommun har just tagit beslutet att kräva att livsmedlen man köper
in ska ha producerats enligt svensk lagstiftning. Man kan lyssna med dem
om erfarenheter. Efter Laholms beslut har en debatt förts kring om att
beslutet skulle utestänga utländska leverantörer.
Enligt tidningen ATL ”har Miljöstyrningsrådet slagit fast att det finns
utländska producenter som lever upp till svensk standard på djurskyddet.
Rådet konstaterar också att de krav som den svenska djurskyddslagstiftningen innebär "inte på något sätt är orimligt hårda"”. Därmed tolkar
jag att det är lagligt.

2010-03-24

1(1)
Dnr: SON 2009/430

Socialförvaltningen
Marianne Haglund

Socialnämnden

Svar på medborgarförslag om att skapa trygghetsboende i
Burgsvik
Lars Lindgren, Burgsvik har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att skapa ett så kallat trygghetsboende i Burgsvik för äldre och
krya pensionärer, som anses för friska för socialförvaltningens så kallade särskilda boende. Han motiverar förslaget med att det finns ett behov av alternativt boende för friska äldre som bor i egna hus och som har svårt att orka med
underhåll/skötsel av hus och trädgård. Tidigare har föreningen ”Loket” i
Burgsvik försökt skapa ett kooperativt boende, men föreningen har av olika
anledningar inte lyckats. Lars Lindgren pekar vidare på de möjligheter kommunen har att finansiera nybyggnation av trygghetsbostäder med hjälp av
statliga medel. Kommunfullmäktige har överlåtit till socialnämnden att fatta
beslut.
Regeringen beslutade den 26 november 2009 att det statliga
investeringsstödet för särskilda boenden även ska kunna lämnas till en ny
boendeform – trygghetsbostäder för äldre. Investeringsstödet på totalt 500
miljoner kronor för hela landet blir därmed tillgängligt inte bara för
nybyggnad eller ombyggnad av särskilt boende utan också till byggande av
trygghetsbostäder.
Socialförvaltningen avser att utreda behovet av trygghetsbostäder. Resultatet
kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde i juni 2010.
Trygghetsboende kan drivas i olika former, som till exempel hyresföreningar
eller kooperativ. Privata företag har möjlighet att bygga och hyra ut denna
form av boende utan medverkan från socialnämnden.

Förslag till beslut:
Socialnämnden lämnar ovanstående skrivning som svar på medborgarförslaget om att skapa trygghetsboende i Burgsvik.

Lena Lager
socialdirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

www.gotland.se
son@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Skapa ett s.k. trygghetsboende i Burgsvik
för äldre och krya pensionärer, som anses
för friska för särskilt boende.
Se f.ö. bilaga.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det saknas boendealternativ för denna
kategori av äldre, som hamnat "mellan stolarna".
Se bif. bilaga.

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

2009 - 09 - 13

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Lars Lindgren

Suderkvior 3
623 35 Burgsvik

Postadress

Till kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Bilaga till Medborgarförslag
Statsrådet och Äldreomsorgsminister Maria Larsson har i dagarna tillkänna
givit, att regeringen fr o m instundande årsskifte ställer 500 milj. till kommunernas förfogande för etablerandet av s k ”trygghetsboende”, avsett för äldre, alltför
friska och krya för ”särskilt boende”. Gotlands kommun har i dagarna färdigställt nya Sudergården som särskilt boende, men för det växande antalet friska
äldre (här på Sudret finns ett flertal sådana) saknas alternativt boende. Många
av dessa krya äldre bor i eget hus och liknande, men börjar få svårt att orka med
underhåll/skötsel av såväl hus som trädgård och söker därför annat boende.
Tidigare har föreningen ”Loket” i Burgsvik försökt skapa ett kooperativt
boende för denna kategori äldre, men av skilda anledningar - bl a kostnader,
överbokade byggföretag etc. stupade detta projekt före igångsättandet av
byggnationen.
Jag vill sålunda härmed föreslå kommunfullmäktige att snarast hos regeringen
söka ekonomiska medel från de aviserade 500 milj. kronorna och att snarast
möjligt gå i författning om att planera för och förverkliga ett trygghetsboende i
Burgsvik, där nödvändig service, bussförbindelser etc kan erhållas inom
bekvämt avstånd. Det förefaller troligt, att det föreligger ett uppdämt behov av
just trygghetsboende i flertalet kommuner, varför trycket och efterfrågan efter de
här 500 miljonerna säkert kommer att bli stort. Detta förslag borde sålunda be
handlas både som angeläget och med största skyndsamhet, innan de erbjudna
medlen gått till andra, framstående kommuner.
Vill Gotlands kommun bevara – eller skapa – ”en levande landsbygd” även
utanför Visby, anser jag denna nya möjlighet till boende, vara synnerligen
angelägen och därmed också behandlas skyndsamt och seriöst..
Burgsvik 2009-09-13
Lars Lindgren
Suderkvior 3
623 35 Burgsvik

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 102
Au § 96

Medborgarförslag. Uppdelade upphandlingar
KS2009/377-05
- Medborgarförslag ink. 2009-09-22
- Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 156
- Ledningskontoret 2010-02-15

Susanne Welin-Berger har i medborgarförslag föreslagit att kommunens
upphandlingar ska delas upp i mindre grupper – olika produkter – men också
geografiskt.
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret hänvisar till gällande upphandlingspolicy och målen med den.
Enligt upphandlingspolicyn ska förfrågningsunderlag i möjligaste mån utformas
på ett sådant sätt att även små och medelstora företag har möjlighet att
konkurrera. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Jäv: Lars Thomsson (C) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2010-02-15

1(1)
KS 2009/377-05

SF/Ekonomi & upphandling
Örjan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ge
upphandlarna direktiv att dela upp upphandlingar.
I medborgarförslag 2009/377-05 föreslås att kommunfullmäktige ger
upphandlarna direktiv att i mycket högre grad dela upp kommunens
upphandlingar i mindre delar såväl geografiskt som i mindre
kategorier/grupper.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen antog 2009-09-14,§115 en ny
upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar och har därigenom gett
upphandlarna tydliga direktiv.
All upphandling skall göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Förfrågningsunderlag ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även
små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud.
Det är upphandlarnas strävan att vara affärsmässiga och utnyttja den
konkurrens som finns i närområdet. Arbetet med att underlätta för mindre
leverantörer att lämna anbud är under ständig diskussion och utveckling.
Målet med upphandling är att tillgodose kommunens behov av varor och
tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad
omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan och med
beaktande av etiska och sociala hänsyn.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat enligt ovan.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att kommunfullmäktige ger upphandlarna direktiv att
i mycket högre grad dela upp kommunens
upphandlingar i mindre delar såväl geografiskt som i
mindre kategorier/grupper.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Här ges livsmedelsexempel eftersom det är det jag
känner till bäst, men kommunen vinner på att
tillämpa det inom alla områden. Som exempel kan
nämnas att istället för att begära anbud inom kött &
chark istället begära anbud separat för chark och
separat för kött. Då kan en liten företagare som bara
förädlar kött och inte gör charkprodukter
(forts.)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 09 - 19
Namnförtydligande

Susanne Welin-Berger
Östergarn Sande 415
Postadress
623 68 Katthammarsvik
E-postadress
susannewb@gotland.com
Adress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

Fortsättning på Susanne Welin-Bergers motivering:
lägga anbud. Idag kan tex en glassproducent inte lägga anbud på leverans av glass
eftersom kommunen ställer krav att man ska kunna leverera glass och andra varor (tex
frysta tårtor) som en liten glassproducent inte har i sitt sortiment men som en stor
tillverkare som GB Glace klarar av.
Vi vill ha en levande landsbygd på Gotland. En levande landsbygd innebär bl.a. att det
finns tillgång till livsmedelsbutiker. I flera kommuner i Värmland provade man den s.k.
Arvika-modellen och delade upp upphandlingarna till storkök respektive småkök. I flera
fall blev det små livsmedelsbutiker som fick anbuden. Metoden möjliggör att både de
mindre livsmedelsbutikerna stärks och att mindre leverantörer får större chanser att
leverera. I rapporten över Arvika modellen redovisade man ett antal fördelar med
tillvägagångssättet och anser att Arvika som helhet tjänat på att dela upp upphandlingen.
Om man delar upp upphandlingen av mat i fler geografiska områden får fler lokala
producenter möjlighet att lägga anbud vilket ökar möjligheten till att kommunen får
tillgång till fler lokala livsmedel till ett bra pris (utan påslag från grossister och utan
långa transporter). Närhet mellan småkök och producent kan ge bättre dialog och tips
om användningssätt och sortval som resulterar i godare mat. Om kommunen av
praktiska skäl vill ha den samordning en grossist kan erbjuda kan man upphandla den
tjänsten och vet då vad man betalar för.
Om kommunen väljer att avslå detta medborgarförslag med hänvisning till EU regler
önskar jag veta exakt vilken regel man hänvisa till, på vilket sätt man har tolkat regeln
och vad i regeln som hindrar att man gör på det här sättet. I rapporten över Arvika
modellen har en advokat Roger Hagman granskat om Lagen om offentlig upphandling
(LOU) åsidosätts när man använder modellen. Enligt Hagman finns inga principiella
hinder att dela upp en förfrågan i leveranser till storkök och småkök samt att för dessa
två leveranstyper tillämpa olika villkor, ur upphandlingsrättslig synpunkt.
Det är småföretagen som är Gotlands framtid. Underlätta för småföretagen att vara med
och tävla om våra skattepengar.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Vi kräver att ni bygger ett Trygghetsboende i Roma. Vi anser också
att dagcentral och övriga lokaler ska få vara kvar. Även köket så
maten kan lagas helt från grunden och att pensionärer som vill kan
gå dit och äta mot betalning.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi anser att det är kommunens plikt och ansvar, att se till att våra
äldre har ett bra och meningsfullt socialt liv. I det ingår dagcentral,
god näringsrik mat, lokaler för social gemenskap. Pengar till
Trygghetsboende finns att söka hos staten, vilket vi har fått veta
nu, men ni kanske redan har ansökt om detta. Sluta diskriminera
de äldre i Roma.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

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

Namnteckning

2009-10-23

Roma Soc.Dem. Kvinnoklubb
Namnförtydligande

gm Else-Mari Carlsson
Adress

Roma Uppenbys 248
Postadress

622 54 Romakloster
E-postadress

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 104
Au § 98

Medborgarförslag. Utbyggnad av ADSL
KS2009/444-00
- Medborgarförslag 2009-11-05
- (Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 191)
- Ledningskontoret 2010-03-24

KÖ har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska medfinanisera
utbyggnad av ADSL på de telestationer som har fiberkabel idag.
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning
till bredbandsstrategin, som prioriterar en utbyggnad på orter som inte har
bredband idag.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag föreslår att kommunen är med och finansierar en adsl-utbyggnad på de telestationer som har framdragen befintlig fibelkabel idag. Då kan de boende få tillgång
till bredband på ett enkelt, billigt och snabbt sätt.

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

"Internet åt alla " är ett gammalt politiskt uttalat mål, det finns stora demokratiska och
regionalpolitiska vinster att hämta och inte minst miljömässigt och rent ekonomiska,
det går att spara stora pengar. Man behöver inte ta sig till nån annan ort för att få
tillgång till bredband, och man spar bränsle och miljön och man slipper i en förläng
ning att dessa socknar stämplas som gles- och avfolkningsbygd.

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

Namnteckning

2009-11-05
Namnförtydligande

Kjell Österberg
Adress

Mallgårds Hejnum 183
Postadress

624 38 Tingstäde
E-postadress
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-03-30

Ks § 98
Au § 90

Medborgarförslag. Visby i Eniros utsikt-flygfoton
KS2009/473-10
- Medborgarförslag 2009-11-18
- (Kommunstyrelsen 2008-11-19, § 271)
- Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 191
- Ledningskontoret 2010-03-17

Hans A. Svensson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska
agera för att Visby ska komma med i Eniros ”Utsikt”-flygfoton.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Tidigare medborgarförslag i samma ämne ansågs besvarat med ledningskontorets
utlåtande. Förslagsställaren har hänvisat till brister i beslutsunderlaget och får
anses begära att ärendet ska omprövas.
Ledningskontoret har lämnat förtydligande uppgifter och upplyst att kommunen
efter flygfotografering kommer att presentera tredimensionella foton över
världsarvsstaden Visby på Gotlands kommuns hemsida och att dessa kommer att
kunna ses på Google. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Förslagsställaren

2010-03-17

1

KS 2009/473

Ledningskontoret
Ulrika Holm

Medborgarförslag om att få med Visby bland Eniros utsiktsbilder
I ett medborgarförslag föreslås kommunfullmäktige besluta om agerande för
att få med Visby bland de ”utsiktsbilder” som Eniro presenterar under
avdelningen för kartor och flygbilder på sin hemsida.
Förslagsställaren har bett om en förnyad behandling av ett tidigare väckt
ärende med referens till att svaret inte baserats på rätt faktaunderlag. De
uppgifter som då utgjorde faktaunderlag i medborgarförslagets svar
inhämtades från Eniro respektive Lantmäteriet. Dessa uppgifter har sedan
visat sig gälla flygfotografier allmänt på hemsidan, dock inte den specifika
produkt som kallas ”utsiktsbilder”
Efter kontakt med både Eniro och det företag som utfört flygfotografering för
utsiktsbilderna, Blom Sweden AB, framgår att det är Eniro som köper in de
bilder som visas och därigenom även svarar för vilka orter som prioriteras.
Eniro har i kontakterna i samband med detta ärende uttryckt att
världsarvsstaden Visby är en av de mer intressanta orterna att satsa på.
Till saken hör också att Gotlands kommun för eget ändamål under våren 2010
kommer att låta flygfotografera världsarvstaden Visby. Syftet med dessa
bilder (i 3D) är i första hand att göra dem tillgängliga via kommunens egen
hemsida. De kommer även att kunna ses på google.se.
Dessa bilder är även möjliga för Eniro att använda och detta oavsett om Eniro
väljer att fortsätta utveckla produkten ”utsiktsbilder” och/eller den produkt
som kallas ”gatuvyer” på sin hemsida.
Ledningskontoret anser med detta att medborgarförslaget är åtgärdat.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Att medborgarförslaget i och med detta anses besvarat.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

VISBY I ENIROS UTSIKT - FLYGFOTON 
ÅTERREMISS

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

TIDIGARE AVGIVET MEDBORGARFÖRSLAG
AVSLAGET TILL STOR DEL PÅ GRUND AV
MISSLEDANDE FAKTABRISTER I
BESLUTSUNDERLAGET. /SE BILAGA/
INFORMATION http://web.telia.com/~u66602960
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2009 - 11- 18
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 C
Postadress
621 40 VISBY
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01
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Visby i Eniros Utsikt-flygfoton -Återremiss.
Bakgrund:

Via Internet är det enkelt och billigtatt föra ut informationen om
Världsarvstaden Visby. Visby i Världen – för alla mellan Jan Mayen och
Kerguelen Island.

Problem

Medborgarförslaget avslaget till stor del på grund av missledande faktabrister i
beslutsunderlaget.

Diskussion: Med erfarenhet från praktik på lantmäteridistrikt (BD4) gör att man står med en
halv fot inne i det geodetiska intresseområdet. Det har varit en enorm utveckling
inom en kartografiska sfären till vilket turistnäringen med alla medel måste bör
adjungera sig till.
Kontaktade Lantmäteriet i Gävle (huvudkontor för verksamheten) i akt och
mening att höra hur handläggning för utveckling av utsiktsbilder för Visby
Lantmäteriet förnekar allt samröre med Eniros Utsiktsbilder. Det är ett privat
företag som utför flygfotografering för utsiktsbilderna.
Blom Sweden AB

via

www.fm-kartta.fi/sweden/se/

Man anser sig idag ha skäl att agera pekuniärt försiktigt men med tanke på att
turistverksamheten är ett för ön högprioriterat område så borde bidrag och
anslag kunna bestås från ett antal lokala och involverade huvudintressenter:
UNESCO – finns representantskap på ön
EU –finns säkert någon fond som stöder idén
Gotlands Turistförening
Pigge Werkelin
Kneippbyn
Ekmans Skeppsmäkleri
mfl…..
Dokumentation:

Referens:

Länsstyrelsen
Gotlands Kommun
Gotlandsbolaget
Gotlandsflyg
Tott Resort
Visby Hotell

http://web.telia.com/~u66602960
Egen hemsida med kompletterande information
under medborgarförslagets rubrik.

KS § 271
AU § 255
KS 2008/0309-10
Kommunfullmäktige 2008-09-15 § 104
Ledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-04-28

TN § 78 Medborgarförslag. Restaurera väjningslinjen i
korsningen Snäckbacken-Gustavsviksvägen
Tekniska förvaltningen 2010-04-07
Au § 56

Hans A Svensson har i ett medborgarförslag föreslagit att väjningslinjen i
korsningen Snäckbacken-Gustavsviksvägen restaureras.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Underhåll av befintlig trafikmålning ingår i den årliga underhållsplanen
och är beställd av tekniska förvaltningens service avdelning.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska förvaltningen ombesörjer att väjningslinjen blir målad i
enlighet med beställt underhåll av befintliga trafikmålningar.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

RESTAURERA VÄJNINGSLINJEN I KORSNINGEN
SNÄCKBACKEN-GUSTAVSVIKSVÄGEN.

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

LINJEN ÄR IDAG INTILL OBEFINTLIG I
SINNEVÄRLDEN I EN AV ÖNS FARLIGASTE
VÄGKORSNINGAR PÅ NIVÅN CYKEL/BIL.
INFO/FAKTA http://web.telia.com/~u66602960

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

Namnteckning

2009 - 11- 18
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 C
Postadress
621 40 VISBY
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-04-28

TN § 75 Medborgarförslag. Publik klocka på Östercentrum
Tekniska förvaltningen 2010-04-01
Au § 53

Hans A Svensson framför i ett medborgarförslag följande:
” Publik klocka på öster. Köksur från Claes Olsson sättes upp bakom
lämplig glasfasad som ger skydd för klimat och åverkan”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har i investeringsbudget avsatt medel för området
närmast Österport, kv. Allen. Utformning av området är inte klart och
olika synpunkter på innehåll har inkommit, detta är ett. Vid planering av
området kommer synpunkterna lyftas fram för eventuell åtgärd.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget beaktas vid projekteringen av området närmast
Österport.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

PUBLIK KLOCKA PÅ ÖSTER. KÖKSUR FRÅN
CLAS O. SÄTTES UPP BAKOM LÄMPLIG GLAS
FASAD = SKYDD FÖR KLIMAT OCH ÅVERKAN.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

ETT KOMMUNIKATIVT OCH MERKANTILT
CENTRUM BÖR HA EN KLOCKA FÖR ATT MAN
SKALL KUNNA KOORDINERA SHOPPING MED
HEMTRANSPORT.

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

Namnteckning

2009 - 11- 22
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 C
Postadress
621 40 VISBY
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-04-28

TN § 71 Medborgarförslag. Kontroll av inpassering på
återvinningsstationerna
Tekniska förvaltningen 2010-03-28
Au § 49

Leif Dahlberg har i ett medborgarförslag föreslagit att uppföra
passagekontroll på Återvinningscentraler. Kortsystem som alla abonnenter
med renhållningsabonnemang erhåller.
Förvaltningens överväganden:
Överväganden är till stor del ett antal frågor. Vissa kan besvaras men de
flesta besvaras med ytterligare en fråga.
Kostnaden för tekniskt system kommer att påverka sopkollektivets pris
och taxan kan behöva höjas?
Inpasseringskontrollen utökas vilket troligen kräver mer personal.
Missbruk t ex utlåning av kort kan förekomma.
Övriga som behöver tillträde till ÅVC finns det inget system för.
Dagsturister? – Många besökare sommartid. Besökskortsystem måste
utvecklas.
Integritetsproblem? Kan kontrollen av besökskort innebära
integritetsproblem?
Skall företag ha tillträde? Besökskort/betalkort?
Hänsyn bör tas till resultat av uppsägningen av Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) avtal med Gotlands kommun.
Vinst i förhållande till dagens system?
Förvaltningen anser att förslaget är positivt och bör utredas vidare.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 71

2010-04-28

forts
Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
Uppföra passage kontroll på våra återvinningsstationer. Med bommar eller grindar skall de som
inte betalar renhållningsabonemang inte heller ha till gång till tjänsten. Kortet behövs för att
öppna bommen till kommunens återvinningscentraler i Hemse, Visby Slite mfl.
Kortet skall vara ett bevis på att avgiften är erlagd och ger därmed tillträde till kommunens eller
den av kommunen utsedd entreprenörs anläggning. Med systemet kan det skapas ett
kommunkort med fler tjänster inkopplade, busskort, parkering etc.

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
För att få en rättvis kostnadsfördelning av renhållningsabonnemangavgiften som är bland de
högsta. Det skall löna sig att källsortera annars uppnår vi inte det mål som riksdag och regering
satt.
Det är inte rimligt att årsabonnenter på Gotland skall betala kostnaderna för avfallshanteringen
för de som endast köper sopsäck på ICA eller Konsum och/eller slänger soppor i andras kärl
samtidigt använder sig av återvinningsstationerna. Kostnaderna måste fördelas rättvist.
Det är också av vikt att TF kopplar renhållningsabonnemanget till fastighetsbeteckningen på ett
sådant sätt att inga fastigheter som genereras avfall kommer undan. Denna kontroll sker inte
idag. Däremot trakasers en del bofasta fastighetsägare genom årliga utskick om att
renhållningstaxan skall betalas trots att det klart och tydligt framgår att detta inte skall ske om
det inte genereras soppor på fastigheten. Vid anmälan om att sommargotlänningar slänger
sopor på icke anvisade platser tar TF ingen notis om detta.

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

200 9 - 11- 2 6

Namnteckning
Namnförtydligande

Leif Dahlberg
Rommunds Alskog
Postadress
62364 Ljugarn
Adress

Digitalt signerad av 5105045073
SN: CN = 5105045073, C = SE
Anledning: Jag är författare till det
här dokumentet
Sökväg: Leif Dahlberg 510504
5073 ,Medborgarförslag,
Rommunds Alskog, 62364 Ljugarn,
Gotland
Datum: 2009.11.26 11:30:28 +01'00'
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 103
Au § 97

Medborgarförslag. Elektronisk korrespondens
KS2009/487-10
- Medborgarförslag 2009-11-26
- Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 191
- Ledningskontoret 2010-03-19

Leif Dahlberg har i medborgarförslag föreslagit att all korrespondens mellan
kommunen och dess medborgare ska kunna göras elektroniskt, således även
handlingar som ska förses med namnteckning. Då ska gällande e-legitimation
eller bank-ID kunna användas. Motivet är minskad miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har föreslagit att förslaget ska anses besvarat med dess
utlåtande. Av det framgår att möjligheter till självregistrering och e-legitimation
kommer att bli ett av resultaten av Merit-projektet.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

2010-03-19

1(2)
KS 2009/487-10

Ledningskontoret
Per Lundin

Kommunstyrelsen

Elektronisk korrespondens och digital signatur. Medborgarförslag
I ett medborgarförslag från Leif Dahlberg föreslås att all korrespondens
mellan allmänhet och kommunen ska kunna ske elektroniskt, samt även kunna
undertecknas elektroniskt. Som motivering till förslaget har främst miljöskäl
anförts. Medborgarförslaget har av kommunfullmäktige överlåtits till
kommunstyrelsen för beslut.

Ledningskontorets bedömning
Sedan hösten 2006 pågår kommunens hittills sett största IT-projekt kallat
MERIT. Huvudinnehållet i MERIT är att kraftfullt standardisera och automatisera den idag mycket omfattande IT-verksamheten i kommunen. MERIT
är en förkortning och står för: Medborgarportal, Effektivisering, Rationalisering med IT (informations- [och kommunikations-] teknik).
I ett av de i MERIT ingående delprojekten, Medborgar- och kommunportal,
ingår att allmänheten ska ges möjlighet att identifiera sig via självregistrering
och e-legitimation.
Under våren 2010 kommer en e-tjänstplattform skapas och finnas tillgänglig
på kommunens hemsida. Denna plattform kommer att låta medborgarna nyttja
e-tjänster via inloggning med e-legitimation. I och med detta kommer det med
andra ord att finnas ett system med digitala underskrifter.
Flera delar av satsningen på en medborgarportal kommer under året att
successivt införas. Denna ska följas upp av en etapp som möjliggör för
allmänheten att följa ”sina” ärenden via kommunens hemsida.
Målen för medborgarportalen:
• EN digital huvudingång till kommunen
• Portal för medborgare, medarbetare och elever i Gotlands kommun (beroende på
hur man som användare identifieras innehåller portalen både traditionell
hemsida, intranät och skolportal, vilka samlas i en central portal)
• Ett antal tjänster skall kunna nås, med hög tillgänglighet
• Medborgarna ska ges möjlighet att identifiera sig via självregistrering och elegitimation
• Förutsättningar för kvalificerade e-tjänster
• Förutsättningar för kontaktcenter och ärendehantering
• Förutsättningar för framtida sjukvårds- och utbildningstjänster

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Plusgiro

621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
• Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Gun Tidestav

regiondirektör

personaldirektör

BILAGA: Bildpresentation av Medborgar- och kommunportal

2 (2)

E-tjänster för
medborgare

Distansarbete

Skola-hem portal

Medborgar- och
kommunportal
Vårdportal

Gemensam ärendehantering (ÄDIT)
MERIT-projektet

Hemsida och intranät

Medborgar- och kommunportal
Vad är portalen
• Användaranpassad
samlingsplats för
åtkomst till olika
resurser
• Ingången är via
webben
• Åtkomst till resurser
ges utifrån
användarnas roller
MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
Portalen skapar möjligheter
• Förbättrad tillgänglighet och service
- E-demokrati och dialog
- E-tjänster och information

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
Portalen skapar möjligheter
• Förutsättningar för
- Effektivisering av informations- och
verksamhetsflöden
- Förbättrad ärendehantering
- Framtida sjukvårds- och utbildningstjänster
- Distansarbete för anställda och elever

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
Fördelar med portalen
•
•
•
•

EN huvudingång till kommunen på webben
Säker inloggning med e-legitimation
Personligt anpassad information och funktionalitet
Stödjer samordning och integration av processer
och system
• De ökande kraven på att tillhandahålla e-tjänster
och e-demokrati möts

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
E-demokrati och dialog
•
•
•
•

Dialog med politiker, vård- och omsorg och skola
Lämna synpunkter
Debattera
Ställ frågor

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
E-tjänster och information
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansök om barnomsorg
Följ individuella utvecklingsplaner inom skolan
Val till gymnasieskola
Information kring vårdinsatser
Ta del av ärenden och boka tider
Sök bygglov
Hantera vatten och sophämtning
Näringsliv och företag
- Ansök om alkoholservering
- Ta del av upphandlingsunderlag

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
För anställda och elever
• Åtkomst till ”arbetsyta”
- Kanaler för information och
kommunikation samlas på ett ställe
- Tillgång till IT-system och digitalt
arbetsmaterial möjliggör distansarbete

MERIT-projektet

Medborgar- och kommunportal
För anställda och elever
• Lärplattform
- Samverkan mellan föräldrar/
vårdnadshavare, lärare och elever i
och utanför skolan
- På sikt når anställda och elever
gemensamma IT-system

MERIT-projektet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-04-28

TN § 79 Medborgarförslag. Markerade parkeringsrutor vid
Cramérgatan i Visby
Au § 57

Jan Alamo har i ett medborgarförslag föreslagit markerade parkeringsrutor
vid Cramérgatan i Visby.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förvaltningen delar inte förslagsställarens åsikt att det är brist på
parkeringsplatser vid biblioteket. Sedan parkeringsavgifter infördes till
sommaren 2009 har tillgången och omsättningen av parkeringsplatser i
området förbättrats avsevärt. Att inte dessa parkeringsplatser är målade
beror på att ytorna är ojämna på grund av trädrötter och att avståndet
mellan träden varierar. Parkeringen är avgränsad med ”slutpilar” som
anger var parkering börjar respektive slutar vilket är fullt tillräckligt i detta
fall.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att måla parkeringsrutor vid Cramérgatan
avslås.

_____
Tommy Gardell föreslår att några markeringar kunde målas i
parkeringsavgränsningen. Avdelningschef Gatu- och markavdelning, AnnSofi Lindskog meddelar att det är genomförbart.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag men med tillägget att några markeringar
målas i parkeringsavgränsningen.

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
TF Teknisk service
Förslagsställaren + yttrande
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Markerade parkeringsrutor vid Cramérgatan i Visby.

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

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

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

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande
Adress

Söderväg 44
621 44 Visby

Postadress

E-postadress

Jan Alamo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 77

2010-04-28

Medborgarförslag. Övergångsställe vid
hamnterminalen i Visby
Au § 55

Birgitta Alamo har i ett medborgarförslag föreslagit ett övergångsställe vid
hamnterminalen i Visby.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Eftersom behovet att korsa Färjeleden vid hamnterminalen endast finns vid
vissa tidpunkter och av förhållandevis få personer finns inget behov av
övergångsställe på platsen. Ett övergångsställe där få personer passerar är
ur trafiksäkerhetssynpunkt mycket farligt. Det har genom forskning visat
sig att det är betydligt säkrare att korsa en väg där det inte finns
övergångsställe än på ett övergångsställe som sällan används. En
förbättring av trafiksäkerheten för gående på platsen kan vara att göra en
avsmalning i kombination med en refug för att säkra en gångpassage.
Problematiken finns med i den utredning ”Resecentrum Visby” som är
genomförd.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om övergångsställe vid hamnterminalen i Visby
avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Övergångsställe vid hamnterminalen i Visby.

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

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

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

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande

Birgitta Alamo

Adress

Söderväg 44
621 58 Visby

Postadress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 80

2010-04-28

Medborgarförslag. Omvandla f d speedwaybanan på
Galgberget i Visby till rastgård för hundar
Tekniska förvaltningen 2010-04-01
Au § 58

Anders Lekander framför i ett medborgarförslag följande:
”Att omvandla f d speedwaybanan på Galgberget i Visby till rastgård för
hundar”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Kommunstyrelse och tekniska förvaltningen har 2006, 2007, 2008 och
2009 behandlat likartade förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hanteras som tidigare hundrastgårdsärenden med avslag.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

X

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

Namnteckning

2009-12-09
Namnförtydligande

Anders Lekander
Adress

Lummelundsväg 24
Postadress

621 41 VISBY
E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 82

2010-04-28

Medborgarförslag. Bredare cykelbana längs
Lummelundsväg
Au § 60

Hans A Svensson föreslår i ett medborgarförslag en bredare cykelbana längs
Lummelundsväg men ej sträckan flygplatsinfarten-Själsöbacken.
Tekniska förvaltningens yttrande:
De nya cykelbanorna från korsningen med Hangarvägen och fram till infarten till
Visby flygplats klarar minimåttet för att gående/rullstolsburna och cyklister skall
kunna passera varandra. Bredden räcker däremot inte till för att man skall kunna
cykla i båda riktningar på samma gång- och cykelbana. Med anledning av detta är
dessa gång- och cykelbanor inte dubbelriktade. Detta betyder att när man cyklar
norrut mot flygplatsen skall man använda den östra gång- och cykelbanan och när
man cyklar söderut in mot Visby skall man använda den västra gång- och
cykelbanan. Anledningen till att man inte gjorde dom bredare är att det inte fanns
tillgänglig mark till detta på hela sträckan. Kommunen hade då blivit tvungen att
lösa in kvartersmark utmed sträckan. Detta hade troligen medfört att cykelvägen
inte hade kunnat säkras inom rimlig tidsperiod.
Alternativet till kantstöd hade varit en heldragen målad kantlinje vilket även
övervägdes. Lösningen med kantstöd ökar säkerheten för gående och cyklister
avsevärt i förhållande till endast en målad linje. Förslagsställaren skriver även att
kantstödet ”förhindrar ett flexibelt användande av vägbanan” och det är precis det
som kantstödet är till för. Eftersom en gång- och cykelbana inte är vägbana skall
den inte användas av andra fordon än de som får färdas där. Om avgränsningen
mellan vägbanan och gång- och cykelbanan endast hade bestått av en målad linje
hade vi fått ett flexibelt användande av gång- och cykelbanan vilket vi absolut
inte vill ha med tanke på säkerheten för gående/rullstolsburna och cyklister.
Befintlig vägbanebredd är 6,8 meter vilket är fullt tillräckligt för skyltad
hastighet. Gotlands kommun är väghållare fram till avfarten till Visby flygplats
sedan tar vägverket över som ansvarig för vägunderhållet vilket även innebär att
vägverket är ansvarig för vidare utbyggnad av gång- och cykelvägarna norrut mot
Själsö.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om bredare cykelbana längs Lummelundsväg avslås.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

Namnteckning

200 9 - 12 - 0 4
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 c
Postadress
621 40 VISBY
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 81

2010-04-28

Medborgarförslag. Cykelbana AtlasgatanNeptungatan
Au § 59

Hans A Svensson föreslår i ett medborgarförslag en cykelbana AtlasgatanNeptungatan.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Cykelbana saknas helt på Broväg mellan Atlasgatan och Neptungatan.
Efterhand som fler verksamheter etableras österut på Broväg ökar behovet
av en gång- och cykelväg på sträckan Neptungatan -Skarphällsgatan.
Tekniska förvaltningen har därför gjort en förstudie på nämnda sträcka.
Förstudien innefattar även en cirkulationsplats i korsningen BrovägAtlasgatan-Norra Hansegatan. Eftersom finansieringen och
dagvattenavrinningen inte är löst är inte byggår för åtgärderna bestämt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att bygga gång- och cykelväg på Broväg
tillstyrks och kommer till utförande när frågorna om finansiering och
dagvattenavrinning är lösta.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

CYKELBANA ATLASGATAN - NEPTUNGATAN

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

BEDRÖVLIGT UNDERLAG OCH DÅLIG
SÄKERHET FÖR CYKLISTER.

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

Namnteckning

2009 - 12 - 04
Namnförtydligande

HANS A SVENSSON
STJÄRNGATAN 16 c
Postadress
621 40 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 83

2010-04-28

Medborgarförslag. Parkeringskort
Tekniska förvaltningen 2010-04-07
Au § 61

Olof Herlitz har i ett medborgarförslag föreslagit parkeringskort som har
samma färg som skattekvittot som sitter på reg-skylten på bilen med årtal.
Man är tvungen att köpa nytt kort varje år.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Parkeringsskivan är rikstäckande och används enligt kommunförbundets
statistik i ca: 60 kommuner och dessutom i många andra länder. Det krävs
heller inte någon p-skiva med Gotlands kommuns logotyp eller dylikt.
Vilken p-skiva som helst gäller eftersom den bara är ett redskap för att
ange när parkeringen påbörjades. En avgift enligt förslaget är inte lagligt
och skulle om det var genomförbart troligen ge Gotland negativ
uppmärksamhet när någon parkerar med en p-skiva från någon annan
kommun och då får parkeringsanmärkning för att man inte använt
Gotlands kommuns parkeringsskiva. Skattekontrollkvittot på fordon är
borttaget sedan den 1 januari 2010.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att avgiftsbelägga p-skivor avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

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

X

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

Namnteckning

2009-11-16
Namnförtydligande

Olof Herlitz
Adress

Österbyväg 11
Postadress

621 41 VISBY

1 (1)
Handläggare Mats Hanell
Telefon +46 (0)498 26 98 03
E-post mats.hanell@gotland.se
Diarienr
Datum 15.03.2010

Tjänsteutlåtande

Expediering till:
BUN/Kommunfullmäktige

Medborgarförslag angående särskild undervisningsgrupp för yngre elever
med Aspergers syndrom.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att förorda ett inkluderande arbetssätt, där elever i första hand får stöd i sin klass/grupp
 Ge BUF i uppdrag att följa och redovisa organisationen kring yngre elever med Asperger
 Avge detta tjänsteutlåtande som svar till kommunfullmäktige.
Bakgrund och ärendebeskrivning

Irene Rodebjer, Hogrän, har i ett medborgarförslag förespråkat inrättande av en särskild
undervisningsgrupp för yngre elever med Aspergers syndrom. Enligt förslaget skulle
verksamheten kunna förläggas till före detta fritidshemmet Vildrosens lokaler i Klintehamn.
”Dessa barn har nedsatt förmåga att förstå och delta i socialt samspel och riskerar i hög grad att
utsättas för mobbing och social utstötning som blir svår att reparera.
Med ett professionellt bemötande och en bra fysisk miljö kan man visa strategier som ger
eleverna möjlighet att förstå och lära sig hantera situationen på ett annat sätt. Ge dessa fantastiska
barn en rättvis chans.”
Ärendets beredning

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. Skolverket framhåller såväl i
sammanfattande inspektionsrapporter som i den nyligen publicerade rapporten 334 – Skolan och
Aspergers syndrom att eleverna i första hand ska få det stöd de behöver i sin vanliga klass/grupp.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen förordar att unga elever med Aspergers syndrom skall ges det
stöd de behöver för att nå målen för undervisningen inom ramen för sin vanliga klass.
Konsekvenser
Utfört

Ja X
NejX
NejX

Ekonomiska konsekvenser:
Barnkonskevenser: se checklista för barnkonsekvensanalys
Jämställdhetkonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser

Handläggare

Mats Hanell

Förvaltningschef

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

X

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

Namnteckning

2010-01-04
Namnförtydligande

Irene Rodebjer
Adress

Hogrän Rodarve 116
Postadress

621 96 Visby
E-postadress

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-03-30

Ks § 99
Au § 91

Medborgarförslag projektanställning och friskvårdscenter
KS2010/28-10
- Medborgarförslag 2010-01-14
- Kommunfullmäktige 2010-02-22, § 17
- Ledningskontoret 2010-03-10

Lars-Olov Helms har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska
anställa honom för att starta friskvårdscenter i den nya arenahallen och medverka
i planeringen av det.
Ledningskontoret har föreslagit att förslaget ska avslås med hänvisning till att
Gotlands kommun inte ska driva verksamheten i arenahallen.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

X

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

Namnteckning

2010-01-14
Namnförtydligande

Lars-Olov Helms
Adress

Södervärnsgatan 48
Postadress

621 46 Visby
E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 24

2010-06-14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Hanna Landergrens medborgarförslag om samarbete mellan polis, socialtjänst och
skola. (Inkom 2010-04-14)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Peter Kolbergs medborgarförslag om ändring av 1934 års stadsplan för Solberga-/
Havderlundsområdet. (Inkom 2010-04-15)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att låta vård- och sifferpersonal ta över
budgetarbetet. (Inkom 2010-04-20)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att höga läkemedelskostnader är en del av
vårdens budgetöverskridande. (Inkom 2010-04-22)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden

•

Fredrik Adelskölds medborgarförslag om att åtgärda Finntrappan och Kyrktrappan.
(Inkom 2010-04-23)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Marianne Mehlers medborgarförslag om att anlägga en bullerdämpande jordvall
vid skogslundsvägen. (Inkom 2010-04-26)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Margareta Palmedals medborgarförslag om fri parkering för anställda inom hälsooch sjukvården. (Inkom 2010-04-28)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Arne Hanssons medborgarförslag om att verka för att Gotlands kommun blir en
rådjursfri kommun. (Inkom 2010-05-03)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

•

Carina Malmstens medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Hemse.
(Inkom 2010-05-07)

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Forts.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 24

2010-06-14
Forts.
•

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar hjälpa äldre
och dementa till utevistelse/promenader. (Inkom 2010-05-14)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

•

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar hjälpa till att
föra världsarvet vidare. (Inkom 2010-05-14)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.

•

Carina Thoréns medborgarförslag om att korttidsboende, växelvård,
trygghetsplatser och palliativ vård ska finnas i Hemse. (Inkom 2010-05-18)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

•

Angelica Dunstrands medborgarförslag om trygghetsplatser, växelvårdsplatser och
palliativa platser i Hemse. (Inkom 2010-05-20)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

•

Bertil Brynolfs medborgarförslag om att elsanera vissa bostads- och sjukvårdsområden.(Inkom 2010-05-25)
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till AB GotlandsHem avseende frågan om
elsanering av bostäder och hälso- och sjukvårdsnämnden vad gäller sanering av
sjukvårdsområden.

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Länspolismästaren på Gotland, Carin Götblad, lämnade den 10 mars
2010 till justitieministern sitt betänkande ”Kriminella grupperingar –
motverka rekrytering & underlätta avhopp”. Jag föreslår att Gotlands
kommun tar initiativ till ett samarbete mellan polis, socialtjänst & skola.
Jag tänker mig ett pilotprojekt som skulle kunna starta snarast, utan att
invänta Regeringens & Riksdagens behandling av utredningsförslaget.

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

Att göra Gotland till en föregångskommun med förebyggande stöd till
barn och unga, att vidta åtgärder för dem som är i riskzonen och att ge
stöd till dem som redan är inne i ett kriminellt beteende. Likaså att kunna
ge ett mer aktivt stöd till föräldrar. Det skulle dessutom ge
uppmärksamhet till Gotland som en föregångskommun på detta område.
Men den viktigaste effekten blir ändå att på detta sätt visa respekt för
barn och unga att visa att man bryr sig om dem.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

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

Namnteckning

2010-04-09
Namnförtydligande

Hanna Landergren
Adress

Martebo Kvie 700
Postadress

624 40 Tingstäde
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förändra 1934 års stadsplan gällande
Solberga/Havderlundsområdet med hänvisning till
byggnadshistorisk inventering "Solberga 98" och
"Hela Visby fördjupad översiktsplan 2025".
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Hans Dahlström, mp, skrev en motion 1994 som
tillstyrktes av byggnadsnämnden. Bakgrunden till
motionen var exploateringen av ytterstaden som
medförde förtätning med främst nya flerfamiljshus
som uppfördes på tomter ursprungligen bebyggda
med villor samt att bevara miljön.
Kommunfullmäktige besluta i juni 1994 att (forts.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 04 - 14
Namnförtydligande

Peter Kolberg
Strelowgatan 10
Postadress
621 45 Visby
Adress

E-postadress

Forts.
motionen då skulle bifallas. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att
utreda åtgärder för att bevara stadsbilden i Visbys äldre villaområden.
Byggnadshistorisk inventering av Solberga och
Havderlundsområdena är upprättade i två originalexemplar som
förvaras hos Gotlands Fornsals Arkiv samt hos Gotlands
Stadsarkitektkontor.
Den byggnadshistoriska dokumentationen som används finns som
bilaga till planförslag 2025 och kommer att utgöra underlag vid
byggnadslovs-prövningar och planläggningar.
Slutsatsen i båda ovanstående handlingar är att
karaktärsskapande bebyggelse och omgivande miljö ska
bevaras. Kunskapen om Visbys lokala karaktärsdrag, kvaliteter
och särarter är viktiga utgångspunkter när förändringar i
kvarteren planeras.
Med en sådan utvecklingsstrategi behöver inte förtätningar
göras i befintliga bebyggelseområden, som kan äventyra
stadens karaktär. Istället kan hålen i staden fyllas igen och de
nya stadsdelarna länkas samman med stadsstrukturen i övrigt.
Om man läger dessa utredningar ser man att 1934 års stadsplan
är föråldrad. Med andra ord, se över stadsplanen från 1934, som
är över 60 år gammal och inte ser till byggnadshistoriska miljön.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Låt vård- och sifferpersonal av profession ta över budget
arbetet. Man agerar därigenom med ultimat kompetens
vad gäller insyn och överblick av det faktiska behovet av
ekonomi, volym och kvalité inom verksamheten.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

I GT 070522 sidan 6 beskriver politisk och adminstrativ
vårdledning det nya grepp som man tager sig an för en
real budgetanpassning till demografi och medicinteknisk
utveckling. I dag verkar man dock ha kommit något ur fas.
Bör övergå till mer kameralt budgettänkande i stället för
dagens ideologiskt-/politiska tankemönster.
Källa: www.0761146886.se/citizen.html#9
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

621 40 Visby
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Höga läkemedelskostnader del av vårdens
budgetöverskridande.

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

Med fri rörlighet av tjänster och varor inom Europa
så bör det finnas möjlighet att införskaffa vårdens
läkemedelsbehov från annat europeiskt land där
läkemedelsbolagen tager ut en mer modest
procentsats av intäkterna än vad de svenska gör.

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

Namnteckning

20 10 - 04 - 19
Namnförtydligande

Hans A. Svensson
Stjärngatan 16 C
Postadress
621 40 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Omgående låta åtgärda Finntrappan i Visby
innerstad.

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

Finntrappan har under en följd av år underminerats
av naturens krafter. Det föreligger nu en påtaglig
rasrisk, vilket kan resultera i omfattande person
skador följt av betydande skadeståndskrav mot
kommunen. Trappan är en central kommunikations
väg bl a för boende på Klinten. Då även Kyrktrappan
har försämrats krävs nu omgående åtgärder.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 04 - 2 1
Namnförtydligande
Adress

Nygatan 28
621 56 Visby

Postadress

E-postadress

Fredrik Adelsköld

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Vi har länge önskat en bullerdämpande jordvall vid
Skogslundsvägens nedre del, nära södra rondellen,
där tre villor är mycket utsatta. Det finns plats för
denna på gräsmattan utanför husets baksida.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det är påfrestande att vistas i trädgården p.g.a. den
stora trafik omedelbart utanför tomtgränsen, bilar
och mc dånar fram och slirar i kurvan utanför. En låg
jordvall skulle ej störa gatubilden då det finns
sådana högre upp på gatan, och vi är ännu mer
utsatta än de. Oljudet är mycket starkt på sommaren
då krävs öronskydd för att kunna vara i trädgården!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 04 - 24
Namnförtydligande

Marianne Mehler
Sömmerskestigen 2
Postadress
621 53 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Fri parkering för anställda inom hälso- och
sjukvården. HSF lasarettet.

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

Förslag att med bommar som öppnas via det
passerkort de anställda har kunna parkera på den
norra parkeringen som i dag är 24 timmars parke
ring. Sedan p-avgift infördes är denna parkering hårt
belastad förmodligen av besökare som ska till sjuk
huset med följd av att anställda får betala dyrt för att
kunna arbeta. Vilket man är missnöjd med.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 04 - 27
Namnförtydligande

Margareta Palmedal
Irisdalsgatan 36
Postadress
621 42 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att verka för att Gotlands kommun blir en rådjursfri
kommun.

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

Förslaget motiveras av att rådjur inte utgör ett
naturligt inslag på Gotland och utgör bl.a. en stor
trafikfara. Mot bakgrund av att andra kommuner
förklarat sin kommun som en vargfri kommun borde
vi kunna göra motsvarande för rådjur.

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

Namnteckning

20 10 - 04 - 30
Namnförtydligande
Adress

Arne Hansson

Björkstigen 8
622 54 Romakloster

Postadress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

En hundrastgård i Hemse.

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

För att undvika den sanitära olägenhet som nu före
kommer i Hemse, (speciellt i och runt Asarve
området) av hundträck och lösrastade hundar, bör
det ordnas en hundrastgård med stängsel, hund
latriner och bänk i närområdet, förslagsvis på "öde
tomten" bredvid Hemse v.c.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 - 0 6
Namnförtydligande

Carina Malmsten
Asarvegatan 192
Postadress
623 51 Hemse
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Låt arb.lösa ungdomar få ett värde och en mening
genom att hjälpa gamla o dementa ut så att dessa
får en utevistelse/promenad per dag eller någon att
prata med över en kopp kaffe. Samordna detta via af
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

.. istället för att bara "hämta ut" sin a-kassa eller lik
nande. Så får de arbeta på detta sätt och förtjänar
så "en lön". Samtidigt får våra åldringar en ute
vistelse som idag inte existerar. Vidare får man en
förståelse gammal/ung om man kommer i kontakt
med varandra på detta sätt.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 - 0 7
Namnförtydligande

Lena Hejdenberg
Jungmansgatan 107
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Ge arbetslösa ungdomar ett värde i att komma ut
och hjälpa till att föra världsarvet vidare genom att
t.ex. få göra ren ringmuren, våra parker, stentunar,
agtak m.m.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det finns så många ungdomar som inte har en möjlighet att på ett naturligt sätt göra något sådant här idag
Kanske kan man genom att skapa detta öka förståelsen för vårt arv samt ge dem chansen att bli intresserade och nyfikna. De blir också delaktiga i processen.
Allt med handledning av människor med kompetens
så klart inte flera "experter" som äter upp pengarna.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 -14
Namnförtydligande

Lena Hejdenberg
Jungmansgatan 107
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att en enhet för korttidsboende, växelvård,
trygghetsplatser, palliativ vård ska finnas på Hemse
VC. Plats kommer att finnas i lämpliga lokaler då
nya äldreboendet är färdigt.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det har under en längre tid funnits ett tryck och ett
stort behov av sådana platser. Och vad är det som
talar för att behovet kommer att minska?? Ta tillfället
i akt och utnyttja de lokaler som blir lediga på HVC!
På ett nytt boende kommer förmodligen ingen
möjlighet finnas för sådana behov.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 - 14
Namnförtydligande

Carina Thorén
När Maldes 316
Postadress
623 48 Stånga
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Mitt förslag är att ge plats för trygghetsplatser,
växelvårdsplatser,palliativa platser (vård i livets slut),
i någon av de avdelningar som blir tomma när det
byggs nytt äldreboende i Hemse. Behovet är stort.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag jobbar som uska/boendeass. på Hemse
äldreboende. Idag har vi ett stort behov av sådana
platser. De tar idag upp sådana platser som skall
användas till fasta SÄBO-platser. Möjligheterna att
göra sådana platser i någon av de 2 avdelningar
som blir tomma borde utredas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 - 17
Namnförtydligande

Angelica Dunstrand
Levide Bondarve 347
Postadress
623 53 Hemse
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag anser att Gotlands kommun skall elsanera vissa
bostadsområden så att alla elallergiker kan få leva
under samma standard som övriga medborgare.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Inom Gotlands kommun finns elallergiker som är
tvungna att bo mycket ocentralt i utkanten av
samhället både materiellt och socialt. Hur förfar
Gotlands kommun om en elallergiker skall läggas in
på sjukhus? I andra kommuner finns elsanerade
fastigheter och sjukvårdsområden.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 05 - 2 3
Namnförtydligande

Bertil Brynolf
Katrinelundsgatan 4
Postadress
621 40 Visby
Adress

E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 25-28

2010-06-14

Interpellationer
Innehåll
•

Janica Sörestedts (S) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Lena Celion (M) om konfessionsfri skola.

•

Tommy Gardells (S) interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson (C) om
bevattningsdammar.

•

Janica Sörestedts(S) interpellation till kommunalrådet Lena Celion (M) om
alkoholutskänkning.

•

Conny Kristensen Gahnströms (S) interpellation till socialnämndens
ordförande Gustaf Hoffstedt (M) om hur de regler som regeringen infört i Akassan påverkar utbetalningarna av försörjningsstödet.

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

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2010-04-26

INTERPELLATION

Interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion.

Konfessionsfri förskola?
Enligt läroplanen ska förskolan vara konfessionsfri. På Gotland förekommer det i flera
förskolor att hela barngrupper går iväg från förskolan och deltar i religiös verksamhet. En
verksamhet som ibland både innebär andakt, psalmsång och kollekt. Detta strider på flera
sätt direkt mot läroplanen. Det borde inte råda några oklarheter för rektorer eller
förskolepersonal vilka regler som gäller. Föräldrar som har sina barn i kommunal
verksamhet ska inte behöva ta ställning till huruvida deras barn ska delta eller inte i
organiserad religiös verksamhet.
Därför undrar jag:
-

vidtar du, i egenskap av BUN:s ordförande, några åtgärder för att garantera en
konfessionsfri förskola, öppen för alla barn?

-

vilka styrmedel finns för att garantera att religiösa inslag inte är en del av den
ordinarie undervisningen?

Janica Sörestedt
Socialdemokraterna

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2010-04-26

INTERPELLATION

Interpellation till kommunalrådet Lars Thomsson
Under förra mandatperioden var Lars Thomsson (C) mycket kritisk till den investering den
dåvarande majoriteten gjorde vid några av de bevattningsdammar vi har på Gotland.
Investeringarna gjordes för att man med kemisk fällning skall kunna klara gränsvärden för
utsläpp av fosfor. Kommunen är av Länsstyrelsen ålagd att hålla vissa gränsvärden.
Lars Thomsson ansåg dessa investeringar helt onödiga och om han hade haft makten hade
inte investeringarna gjorts. Istället hade man byggt fler bevattningsdammar.
I den VA-plan som Lars Thomsson nu presenterar finns ingen satsningen på några nya
bevattningsdammar de närmaste 10 åren. Enligt uppgift planerar kommunen ytterligare
investeringar i kemisk fällning vid fler dammar.
Den tydliga signal som Lars Thomsson gav den gotländska befolkningen att inga fler
investeringar skall göras gällande kemiska tillsatser i våra dammar och att det skulle
byggas fler dammar verkar inte bli förverkligade.

Varför sviker kommunalrådet de löften han gav till gotlänningarna?

Tommy Gardell (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2010-04-26

INTERPELLATION

Interpellation till kommunalrådet Lena Celion
Våren har äntligen kommit och snart välkomnar vi sommaren. Sommar på Gotland står för
många saker förutom att det är vackert och mångas idé om svensk sommar. Turisterna
både förändrar och gynnar vår ö under några månader.
Ett problem som sommaren för med sig är ett ökat festande och med det ökad
alkoholkonsumtion. Vi har under flera år möts av skandalrubriker om champangesprut och
vilda fester. Fester som ibland leder till misshandel, skadegörelse och våldtäkter. Vi ska
vara glada för att det ännu inte har skett än värre saker i alkoholens spår.
Förra mandatperioden fanns en tydlig strategi för arbetet gentemot den gotländska
krognäringen, en tydlighet kring öppettider på krogarna, utbildning av personal i krogmiljö
och kontroller för att upprätthålla rimlig nivå på festandet. Kampanjen ”varannan vatten”
var också ett led i detta arbete.
•

Vad har den sittande majoriteten för inställning tillöppettiderna på krogarna,
alkoholutskänkningen och arbetet gentemot krognäringen på Gotland?

•

Vad har gjorts under mandatperioden för att begränsa konsumtionen av alkohol och
dess negativa konsekvenser?

•

Hur planerar kommunen att arbeta för att förstärka bilden av Gotland som ett
fantastiskt semestermål för alla grupper?

Janica Sörestedt (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2010-04-26

INTERPELLATION

Interpellation till socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt
Vid den politikerutfrågning Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH,
arrangerade den 17 mars togs problemet upp med att många nu tvingas säga upp sina
deltidsjobb och bli helt arbetslösa pga. av de regler Alliansregeringen infört i a-kassan. De
som sökt heltidsjobb under lång tid och till slut lyckats få ett deltidsjobb tvingas nu av
regelsystemet ut i arbetslöshet igen. Många av dessa personer kommer så småningom att
tvingas till att leva på socialbidrag från kommunen.
De senaste rapporterna visar på en dramatisk ökning av socialbidragen på Gotland. Drygt
700 gotländska hushåll tvingas nu söka socialbidrag som till större del är en direkt följd av
Alliansens försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen.
En konkret fråga ställdes vid RSMH möte till samtliga partier om de ansåg detta vara ett
bra system.
Moderaterna var det enda närvarande partiet som tyckte att nuvarande regelsystem var bra.
Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna representanter svarade att de tyckte detta är ett
dåligt system.
Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet har tydligt sagt att dessa orättvisa och
förnedrande regler skall ändras direkt vid en valseger.
•

Hur bedömer kommunstyrelsen ordförande att dessa regler har påverkat och
kommer att påverka utbetalningarna av socialbidrag på Gotland?

Conny Kristensen Gahnström (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 31

2010-06-14

Information: Fördelning av valkretsmandat vid
val till kommunfullmäktige
Innehåll
•

Länsstyrelsens beslut 2010-04-27.
Beslutet som skickades ut till förra sammanträdet var felaktigt.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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Dnr: 201-787-10

Datum

Länsstyrelsen

2010-04-27

1(2)

GOTLANDS LÄN

GOTI.J\NDS KOMMUN

Petter W Rimfors
Juridik & förvaltning
Länsjurist
Tfn: 0498-29 20 66

Gotlands kommun
Kommunfullmäktige
62181 VISBY

. , Z010 -04- Z9

f{~~!P/Ji~-11

Beslut/rättelse angående fördelning av valkretsmandat
Beslut
Länsstyrelsen Gotlands län har vid sitt beslut den 16 april 2010, dm: 201-787-10,
om valkretsmandat gjort ett uppenbart skrivfel varför Länsstyrelsen med stöd av
26 § förvaltningslagen (1986:223) rättar beslutet. Rätt fördelning av valkretsman
dat i val till kommunfullmäktige skall vara:

Valkrets

Mandat

Visby
Norra
Södra
Summa

29
21
21
71

Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade den 16 april 20 100m fördelning på de olika valkretsarna
av mandaten i kommunfullmäktige. Hur detta skall göras beskrivs i 4 kap. 14 §
vallagen (2005:837). Gotlands kommun är indelad i tre valkretsar. Antalet perso
ner som har rösträtt i kommunen är 46 236. Antalet mandat som skall fördelas är
71. Antalet personer som har rösträtt i varje valkrets framgår av
http://www.val.se/val/val2010/statistik/valkretsmandat_K_2010.xls.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Klagoskrivelse skall
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen, Juridik/Förvaltning, 621 85 Visby och
skall ha inkommit senast tre veckor från den dag beslutet kungjordes.

/"

~ . ~.. /~?
I ~ W'!&'tj;
Petter W Rimfors
Länsjurist

POSTADRESS
621 8SVISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallen 4

TELEFON
0498-29 21 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPUTS
www.Iansstyrelsen.se/gotland

