Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

14 juni 2010

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2010-06-14
Sid
§ 72

Ungdomsledarpriset 2009; anmälan...................................................................87

§ 73

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Gotlands kommuns förvaltning..............88

§ 74

Delårsrapport 1:2010..........................................................................................90

§ 75

Strategisk plan och budget 2011-2013...............................................................91

§ 76

Kommuninvest förlagslån ..................................................................................94

§ 77

Äldrepolitiskt program 2010-2025.....................................................................95

§ 78

Införande av frisktandvård .................................................................................97

§ 79

Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande .....................................99

§ 80

Detaljplan Visby Stenhuggaren. Antagande...........................................................102

§ 81

Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2010-2019................................................103

§ 82

Länsplan för regional transportinfrastruktur ....................................................105

§ 83

Bildande av GotlandsHem Värme AB.............................................................106

§ 84

Ansvar för lägenhetsregister – ny förvaltningsuppgift ....................................107

§ 85

Motion. Rabatt vid förhyrning av kongresshallen ...........................................108

§ 86

Motion. Gratis klamydiatest m.m. ...................................................................109

§ 87

Motion. Kameraövervakning på Östercentrum................................................111

§ 88

Motion. Konkurrensutsättning av IT och tele ..................................................112

§ 89

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
GotlandsMusiken 2009 ....................................................................................113

§ 90

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Gotland 2009 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) ...................114

§ 91

Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,
Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Wisby Strand
Congress och Event AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI
Företagspartner Gotland AB med Regioninvest AB 2009; Anmälan..............115

§ 92

Val. GotlandsHem Värme AB. Ledamöter i styrelsen.
Lekmannarevisor. Ersättare för lekmannarevisor ............................................116

§ 93

Medborgarförslag; anmälan av beslutade ........................................................117

§ 94

Medborgarförslag; nya.....................................................................................119

§ 95

Interpellation. Konfessionsfri skola .................................................................121

§ 96

Interpellation. Bevattningsdammar ..................................................................121

§ 97

Interpellation. Alkoholutskänkning .................................................................121

§ 98

Interpellation. Hur regler som regeringen infört i A-kassan påverkar
utbetalningarna av försörjningsstödet ..............................................................121

§ 99

Motioner; nya...................................................................................................122

§ 100

Information.......................................................................................................123

§ 101

Undantag från revision av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet .......................................................................................................124

§ 102

Kommunfullmäktige. Ersättare........................................................................125

PROTOKOLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige

2010-06-14

Plats och tid

Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, kl. 13.00-20.15

Beslutande

Se följande sidor

Övriga närvarande

Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare

Utses att justera

Sven Bosarfve och Björn Jansson

Justeringens plats
och datum

Ledningskontoret 2010-06-23

Underskrifter

Sekreterare ............................................................................. Paragrafer

72-102

Per Lundin

Ordförande.............................................................................. ……………………………….

Lilian Edwards

Justerande.........................................................................................................................…..........

Sven Bosarfve

Björn Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag

2010-06-14

Datum för anslags
uppsättande

2010-06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

........................................................................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

84

2010-07-16

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2010-06-14

Beslutande
Ledamöter och tjänstgörande ersättare
Lilian Edwards (M), ordförande
Hans Klintbom (C)
Sonia Landin (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C) (kl. 13.00-19.35,

Ledamöter och tjänstgörande ersättare
Bertil Eneqvist (S) (kl. 13.00-16.00,
§§ 72-75 för Anette Medbom)

§§ 72-81)

Anne-Marie Richardson (C)
(kl. 19.35-20.15, §§ 82-102, för Lars Thomsson)

Lena Celion (M)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Barbro Ronsten (C)
Per-Olof Jacobsson (C)

Lena Eneqvist (S) (för Tommy Gardell)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C)
Karl-Johan Boberg (C) (för Åsa Larsson)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Mats Sundin)

Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S) (kl. 13.00-19.00,
§§ 72-79)

Bertil Eneqvist (S) (kl. 19.00-20.15,

(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Ursula Jacobsson)

§§ 80-102, för Roland Olofsson)

Elisabeth Kalström (S)

Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Jan Lundgren (S)
Anna Enström (S) (för Christer Engelhardt)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)

(för Eleonore Hemström)

Arvid Mickelåker (C) (kl. 13.00-17-05,
§§ 72-78)

Åke Kahlbom (C) (kl. 17.05-20.15,
§§ 79-102,för Arvid Mickelåker)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C) (kl. 13.00-16.00,

(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Jenny Alvås)

§§ 72-75)

Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) (kl. 13.00

Torbjörn Nordström (C) (kl. 16.00-20.15,

16.00, §§ 72-75)

Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-19.35, §§ 72-81)
Jari Karivainio (M) (kl. 19.35-20.15,

Margareta Persson (M) (för Solveig Artsman)
Hans-Erik Svensson
Majvor Östergren (S) (för Anne Ståhl Mousa)
Andreas Persson (S)
Kenneth Lindblad (V) (för Brittis Benzler)
Roland Norbäck (V)
Torsten Gislestam (C) (kl. 13.00-17.00, §§ 72-77)
Britt-Marie Olsson (C) (kl. 17.00-20.15, §§

§§ 82-102 , för Håkan Onsjö)

78-102, för Torsten Gislestam)

§§ 76-102, för Lars Jakobsson)

Ursula Jacobsson (C) (kl. 16.00-20.15,
§§ 76-102 för Kerstin Löfgren-Dahlström)

Curt Broberg (C)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Anne-Marie Richardson)

Mats-Ola Rödén (FP)
Rolf K. Nilsson
Anna Wickström (S) (kl. 13.00-16.00, §§ 72-75) Jenny Guteäng (M)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Mats Sundin (S) (kl. 16.00-20.15, §§ 76-102.
för Anna Wickström)

Ersättare: Arvo Keinonen))

Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S) (kl. 16.00-20.15,

Ivan Anderzon (M) (kl. 13.00-19.45, §§ 72-82)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Eva Lindström)

§§ 76-102)

85

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Ledamöter och tjänstgörande ersättare
Arvo Keinonen (M) (kl. 19.45-20.15, §§ 83-102, för Ivan
för Ivan Anderzon)

Peter Wigren (M) (för Lena Simonson)
Maria Björkman
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold MP)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Daniel Bergvall)

Jennie Jarve (V)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Jörgen Benzler)

Bodil Rosengren (V)
Bror Lindahl (FP)
Sven Bosarfve (FP)
Yngve Andersson (KD)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ingen ersättare fanns)

Gunilla Wigren-Dahlin (M)
för Per-Anders Croon)

Sven Larsson (M)
Per-Erik Andh (S)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Mona Magnusson)

Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP) (kl. 13.00-19.35,
§§ 72-81)(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ingen ersättare fanns)

Daniel Bergvall (MP) (kl. 19.35-20.15,
§§ 82-102, för Harriet Lihnell)

Carina Lindberg (V)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ingen ersättare fanns)

Anders R. Johansson (V)
Amy Öberg (FP)
(Deltog ej i votering § 73. p.g.a. jäv.
Ersättare: Gunnar Tinge)

Therese Mangard (V) (kl. 14.10-16.00,
§§ 74-102)

Annamaria Bauer (V) (kl. 13.00-14.10,
§§ 72-74, för Therese Mangard)
Icke tjänstgörande ersättare:
Jenny Alvås (S)
Jörgen Benzler (V)
Bo Holm (V)
Torgny Lihnell (MP)
Barbro Öncel (FP)

86

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 72
Ungdomsledarpriset 2009; anmälan
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2010-05-18, § 54

Ungdomsledarpriset kunde inte delas ut på sammanträdet på grund av att
pristagarinnan, Cecilia Julin från IK Graips konståkningssektion, var bortrest.
Priset har därför vid ett tidigare tillfälle överlämnats av kommunfullmäktiges
ordförande Lilian Edwards (M) och kultur- och fritidsnämndens ordförande
Inger Harlevi (M).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Inger Harlevi (M) presenterade
pristagaren i dennes frånvaro och läste upp nämndens motivering till priset.
”Du brinner för konståkningen och leder barn- och ungdomsgrupper i IK
Graip. Trots studier i Visby sätter du dig på bussen från Visby till Slite
varje vecka. För Gotland är konståkningen en ny sport och du tillför
kunskap på en hög nivå. Du inspirerar och bidrar till att tjejerna får en
given plats i ishallen.
Du är positiv och ödmjuk och har en pedagogisk förmåga att möta
ungdomarna respektfullt. Det gör träningstimmarna roliga och
stimulerande. Du tar egna initiativ och trots din unga ålder har du ett
kvalitetstänkande och är en god förebild”.
Expedieras:
Pristagaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 73
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Gotlands kommuns förvaltning
- Årsredovisning 2009
- Kommunfullmäktige 2010-04-26, § 53
- Revisionsberättelse 2009-04-15
- Revisorernas redogörelse 2009-04-15
- Kommunfullmäktiges presidium 2010-05-27; inhämtande av förklaring
från hälso- och sjukvårdsnämnden
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 436
- Jävslista

Årsredovisningen har presenterats och debatterats vid föregående möte (2010-04
26, § 53) och nu återstår att fatta beslut om godkännande av årsredovisningen och
beviljande av ansvarsfrihet.
Frågan om ansvarsfrihet flyttades från förra sammanträdet, 26 april, till detta
möte. Ordförande för revisorerna Jan Lundgren (S) föredrog revisorernas rapport.
Förklaring har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden för 2009 års
förvaltning. Kommunfullmäktiges presidium har tagit ställning till deras
förklaring samt i skriftlig motivering föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för hälso
och sjukvårdsnämnden.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Carina Lindberg (V), Per-Olof
Jacobsson (C), Eva Nypelius (C) och Amy Öberg (FP).
Yrkanden:
• Eric Martell (S) yrkade, med instämmande av Roland Norbäck (V) att
ansvarsfrihet inte skulle beviljas för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess
ledamöter.
•

Kommunfullmäktiges presidium har, med instämmande av Bror Lindahl (FP),
Mats-Ola Rödén (FP) och Gustaf Hoffstedt (M), föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på godkännande av bokslutet med årsresultat och fann att
så var fallet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 73 forts.
Ordföranden ställde därefter proposition på presidiets förslag om ansvarsfrihet för hälsooch sjukvårdsnämnden och dess ledamöter och Eric Martells yrkande om inte beviljad
ansvarfrihet och förklarade sig anse att presidiets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes. JA för presidiets förslag och NEJ för Eric Martells yrkande. 34 ledamöter
röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 1 avstod och 3 hade inte rösträtt på grund av
jävssituation. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beviljat hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet.
Ordföranden ställde därefter proposition på om ansvarsfrihet skulle beviljas för kommun
styrelsen och övriga nämnders förvaltning under 2009 och förklarade sig anse att så var
fallet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Årsredovisningen godkänns.
• Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
• Ansvarsfrihet beviljas för 2009 års förvaltning.
Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller
ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om
ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår. En särskild förteckning
med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2009 har utarbetats.
Expedieras
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Ledningskontoret KLS/ekonomi

Justerande:

Anm:
Jävslistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 74
Delårsrapport 1:2010
KS2010/231-4
- Ledningskontoret 2010-05-19
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, 131

Delårsrapport för första kvartalet 2010 visar enligt prognosen på ett överskott
uppgående till +70 miljoner kronor (mnkr). I budgeten är årsresultatet beräknat till
+1 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budgeterat med +69 mnkr. Detta härrör
främst till att skatteintäkter och generella statsbidrag väntas öka med +65 mnkr
beroende på mildare effekter av lågkonjunkturen.
Nämndernas avvikelse mot budget uppgår enligt prognosen till -44 mnkr.
Underskotten återfinns med -50 mnkr hos hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden med -6 mnkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med
-1 mnkr. Positivt resultat uppvisar socialnämnden med +10 mnkr. vilket även
ledningskontoret gör med +3 mnkr.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C) och Anders R. Johansson (V).
Kommunfullmäktiges beslut
• 2010 års budget revideras och av det prognostiserade resultatet avsätts
50,5 mnkr enligt följande: Efter revideringen uppgår det prognostiserade
resultatet till 19,5 mnkr.
• 35 mnkr anslås för omställningsåtgärder under Finansförvaltningen och ställs
till kommunstyrelsens förfogande. Framställningarna ska beredas av lednings
kontoret.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag 2010 med dels 5 mnkr för att
förstärka anslaget för periodiskt underhåll, dels 10 mnkr för att täcka
underskott på anslaget för snöröjning.
• För olika trygghetsskapande åtgärder under sommaren, såsom t.ex. öppet
hållande av fritidsgårdar, utbildning i alkoholservering och förstärkning av
socialnämndens insatser (stadsvärdar) anslås 500 000 kr under kommun
styrelsen för fördelning till berörda nämnder.
• Budget för skatteintäkter och statsbidrag ökas med 65 mnkr.
Expedieras: Alla nämnder
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 75
Strategisk plan och budget 2011-2013
KS2010/163-4
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontorets sammanfattande skrivelse 2010-05-19
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05--07, 10, § 135
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 133

Kommunstyrelsen har lämnat förslag till strategisk plan och budget. Som grund
för budgetförslaget har kommunstyrelsen orienterats om förutsättningarna för
budgetarbetet. Budgetdialoger har hållits med företrädare för alla nämnder.
Koncernmötet har haft ett uppföljande ekonomiseminarium.
Inga partier utanför alliansen har lämnat något eget budgetförslag.
Allmänt
Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 135, som
bifogas och ledningskontorets sammanfattning till förslag till Strategisk plan och
budget 2011-2013. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och
kommentarer.
Investeringar: Ramar
Kommunstyrelsens förslag innebär att 250 miljoner kronor (brutto) upptas för
investeringar i skattefinansierad verksamhet och 131,1 miljoner kronor i inves
teringar i affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning och
avloppshantering). Investeringsbudgeten är inte specificerad utan lednings
kontoret har arbetsutskottets uppdrag att, tillsammans med förvaltningscheferna,
bereda nämndernas äskanden om (skattefinansierade) investeringar och till
höstens budgetavstämning utarbeta förslag till investeringsbudget för 2011 inom
den antagna utgiftsramen.
För upprättande av förslaget till investeringsbudget har arbetsutskottet fastställt följande
direktiv: Investeringar till följd av den nationella IT-strategin tillstyrks, dock ska
ytterligare underlag inhämtas när det gäller IT-investeringar för socialnämnden, bl.a.
begäran om verksamhetssystem. Merit-projektet ska fullföljas skyndsamt och att
ställningstagande till investeringar i Windows 7 ska anstå till budgetavstämningen. När
det gäller investeringar i hälso- och sjukvårdsnämnden ska ombyggnader och
omflyttningar minimeras.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 75 forts.
Driftbudget ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar m.m.
I förslaget till preliminära ramar för 2011 upptas ramökning för kompensation för
löneökningar – personalkostnadsreserv - (53 mnkr), externa avtal (ca 16 mnkr)
och interna höjningar av hyror och priser (14 mnkr). För skola och hälso- och
sjukvård omfördelas och tillskjuts medel enligt den resursfördelningsmodell som
bygger på demografiska förändringar (berör barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden). Vissa
anslagsförstärkningar ges framför allt till hälso- och sjukvård (18 mnkr) och
måltidsverksamheten (1 mnkr). Vid budgetavstämningen i höst väntas de
ekonomiska m.fl. förutsättningarna för 2011 ha klarnat. Äskanden om resurs
tillskott kan då möjligen tillmötesgås. För ökade realisationsvinster upptas
18 mnkr utöver nuvarande budget.
Arbetsutskottet har vidare föreslagit förändring av besparingen genom Ädit
projektet och att partistödet, som inte höjdes 2010, ska räknas upp enligt fastställd
modell. Möjligheterna att rationalisera förvaltningen av patientnämndens och
överförmyndarnämndens verksamhet föreslås utredas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Åke Svensson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Lena Celion (M), Jennie Jarve (V), Gustaf Hoffstedt (M), Sven
Bosarfve (FP), Lars Thomsson (C), Inger Harlevi (M), Bror Lindahl (FP),
Torsten Gislestam (C) och Carina Lindberg (V).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig anse att
detta förslag vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 75 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• Investeringar upptas med 381,1 miljoner kronor brutto. Av dessa avser
250 miljoner kronor investeringar i skattefinansierad verksamhet och
131,1 miljoner kronor i affärsdrivande verksamhet.
• De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2011 års
driftbudget fastställs.
• Årets resultat beräknas till 1 miljon kronor.
Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 76
Kommuninvest förlagslån
KS2010/223-4
- Ledningskontoret 2010-05-10
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 139

Kommunen har fått erbjudande om att teckna del i förlagslån i Kommuninvest
ekonomisk förening. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn
i Sverige. Erbjudande är för kommunens del 7,8 miljoner kronor av förlagslånet
vilket motsvarar kommunens andel av föreningens kapital. Lånet löper under 30
år och ränta lämnas.
Ledningskontoret har tillstyrkt att låneerbjudandet antas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunen lånar ut 7,8 miljoner kronor i
enlighet med villkor i inbjudan.
Kommunfullmäktiges beslut
• Gotlands kommun lånar ut 7,8 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomisk
förening i enlighet med de villkor som framgår av inbjudan att teckna
förlagslån.
• Kommunstyrelsen medges rätt att inom den ovan angivna beloppsramen lämna
en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal och genomföra utlåningen med
det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Expedieras:
Ledningskontoret KLS

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 77
Äldrepolitiskt program 2010-2025
KS2009/268-83
- Socialnämnden 2009-06-10, § 60
- Ledningskontoret 2010-03-25
- Kommunstyrelsen 2010-04-19, § 105

Socialnämnden har tagit fram ett äldrepolitiskt program som redovisar
övergripande mål och strategier och ska vara vägledande för planering och
utveckling fram till år 2025. Det äldrepolitiska programmet som ska antas av
kommunfullmäktige omfattar strategier för följande områden:
• förbättra medborgarnas kunskap, värderingar och attityder till äldre
• hälsa och livskvalitet för äldre
• göra äldreomsorgen till framtidens goda arbetsplats
• mat och måltider
• skapa bra bostäder och bra kommunikationer för äldre
• utveckling av teknik.
Ledningskontoret har med vissa ändringar föreslagit att programmet antas.
Kommunstyrelsen har, med av styrelsen företagna ändringar och förtydliganden,
föreslagit att förslaget till äldrepolitiskt program antas av kommunfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Amy Öberg (FP), Harriet Lihnell (MP), Gösta Hult (C),
Inger Harlevi (M), Margareta Persson (M), Ola Lindvall (C) och Therese
Mangard (V).
Yrkanden:
• Lilian Virgin (S) tillstyrkte, med instämmande av Bodil Rosengren (V),
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden om:
1. Kommunfullmäktige ska besluta om att planeringen av bostäder för äldre
ska ingå i den kommunala bostadsförsörjningsplanen.
2. Det äldrepolitiska programmet ska följas upp varje mandatperiod.
•

Leif Dahlby (S) tillstyrkte, med instämmande av Bodil Rosengren (V),
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att följande ska skrivas in
under delen Strategi: Kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare för att
bedriva verksamhet med hög kvalitet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 77 forts.
•

Gustaf Hoffstedt (M) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag samt att han även
tillstyrkte tilläggsyrkandena.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på Lilian Virgins 2 tilläggsyrkanden och förklarade sig
anse att tilläggsyrkandena vunnit majoritet. Ordföranden ställde därefter proposition på
Leif Dahlby (S) tilläggsyrkande om kompetensutveckling och förklarade sig anse att
även detta tilläggsyrkande vunnit majoritet. Ordföranden ställde till sist proposition på
kommunstyrelsens förslag och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkandena vunnit majoritet. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandena.

Kommunfullmäktiges beslut
• Med av kommunstyrelsen föreslagna ändringar antas socialnämndens förslag
till äldrepolitiskt program för perioden 2010 – 2025.
• Planeringen av bostäder för äldre ska ingå i den kommunala
bostadsförsörjningsplanen.
• Det äldrepolitiska programmet ska följas upp varje mandatperiod.
• Under delen Strategi för bättre kunskap skrivs följande in: ”Kontinuerlig
kompetensutveckling av medarbetare för att bedriva verksamhet med hög
kvalitet.”
Expedieras:
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 78
Införande av frisktandvård
KS2010/79-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-02-15, § 405
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 84
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-04-20
- Ledningskontoret 2010-04-27
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 138

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i februari 2010 beslut om att införa den
nationella modellen för frisktandvård med start 1 maj. I detta beslut föreslog de
även att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgifterna skulle följa den
nationella modellen.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för kompletteringar avseende underlag
om tillkommande kostnader (som administration) samt förslag till avgiftsuttag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu kompletterat ärendet med förslag till
avgifter för den föreslagna tandvårdsmodellen. Projektet med frisktandvård
kommer att ske inom befintlig budget med brasklappen att om efterfrågan på
abonnemang ökar så får medel avsättas i 2011 års budgetarbete. ”Inga utökade
kostnader för systemstöd beräknas." 50 000 kronor har avsatts för att täcka den
första marknadsföringen. Kostnader för abonnemang har lagts på medelvärdet av
det av Sverige Folktandvårdsförening framtagna prisspannet.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget med hänvisning till gjorda
kompletteringar. De har även föreslagit att tillägg görs i tandvårdstaxan med
föreslagna avgifter för Frisktandvårdsmodellen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att tandvårdstaxan kompletteras med de
föreslagna avgifterna och bestämmelserna.
Bakgrund av Ann Egefalk: I hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till regelverk

tecknas ett tre-årigt avtal med vuxna över 20 år (ingen övre åldersbegränsning). Avgift
uttas efter 10 premieklasser. Avtalet ska omfatta ”sådan – enligt lag 2008:145
ersättningsberättigad - behandling som är nödvändig för att nå ett från odontologisk
synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat samt syftar till att bibehålla
och förbättra rådande tandstatus”. Höjningar av tandvårdstaxan slår igenom först vid ny
avtalsperiod.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Systemet med frisktandvård innebär att folktandvård och patient tecknar avtal om tandvård.
Systemet har funnits i flera landsting där utformningen vad gäller prisklasser och åldersgrupper
varierat. Mot den bakgrunden har Sveriges Folktandvårdsförening utarbetat ett förslag som avsågs
vinna nationell tillämpning. En överenskommelse om egenvård träffas och uppfyller inte patienten
den är det en av grunderna för uppsägning av ”friskvårdsavtalet”.
Patienten betalar ett fast pris, där betalningen erläggs med visst belopp varje månad. Priset –
inplaceringen i riskklass – sker efter bedömning. Modellen skulle gälla vuxna mellan 20 och 74 år
och omfatta 11 avgiftsklasser. I den lägsta klassen erläggs 40 kr per månad. Tanken är att den
första – lägsta – klassen/avgiften skulle tillämpas av alla landsting medan de övriga ska ligga inom
+- 15 % av ”riktvärdet” för att varje avgiftsklass skulle täcka sina kostnader

Kommunfullmäktiges beslut
• Tandvårdstaxan kompletteras med de av hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagna avgifterna och bestämmelserna för modellen med frisktandvård.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 79
Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande
KS2008/0439-21 (tidigare KS2000/0815-21)
- (Kommunfullmäktige 2000-11-27, § 207)
- (Kommunstyrelsen 2005-09-22, § 234)
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 333
- Arbetsutskottet 2010-04-13, § 94
- Ledningskontoret 2010-04-21
- Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 ”Bygg Gotland” 2010-05-27
- Översiktsplan för Gotlands kommun, Utlåtande 2010-05-27
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 111

Ledningskontoret har tillsammans med stadsarkitektkontoret utarbetat förslag till
översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, kallad ”Bygg Gotland”. En
översiktsplan ”sammanfattar kommunens intentioner avseende hur mark- och
vattenområden i kommunen bör användas för att på lämpligaste sätt stödja
kommunens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den översiktliga
planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för olika
exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.”
Kommunstyrelsen har föreslagit att översiktsplan för Gotland 2010-2025 antas.
Inför sitt ställningstagande hade kommunstyrelsen (§ 111) beslutat att förslaget
skulle ändras i kap 4 och kompletteras med text i kapitel 5 samt att en redaktionell
översyn och faktagranskning (bl.a. sid 87) skulle göras. Ett särskilt förtydligande
inför antagandet har gjorts.
Yrkanden:
• Bror Lindahl (FP) yrkade i första hand på att ärendet skulle återremitteras för
den del som handlar om vindkraft (betitlat vindbruk) och i andra hand att
kapitel 10 Vindbruk i översiktsplanen ”Bygg Gotland” avslås.
•

Roland Norbäck (V) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP),
att Kapitel 7: Kustzonen sidan 93 spalt 2 att stycket ”I kustzonsplaneringen ska
havsytenivåns … ska hanteras i framtiden” ha följande lydelse:
Det är också viktigt att hänsyn redan nu tas till eventuella höjningar av vattennivån,
att man beaktar var en framtida strandlinje kan vara, så att man även om havsytan
stiger, fortfarande har kvar ett tillräckligt strandskyddsområde”.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade även att:
-

på sidan 93 i ”Riktlinjer för nylokalisering av bostadsbebyggelse i
kustzonen” lägsta plushöjd sätts till 2,5 meter (RH 2000), i avvaktan på
statliga direktiv.

-

På sidan 99 spalt 1 efter meningen ”Dessa ska möjliggöra ny bebyggelse där
det finns efterfrågan och marken i övrigt är lämplig” läggs följande stycke
till:
”Utvecklingen ska styras utifrån principerna redovisade på sidan 103 under
’Kretsloppsanpassad teknik’ och bygga på att befintliga grund- och
ytvattentäkter ska skyddas och att ekosystem som gagnar en större
vattentillgång så som våtmarker ska återställas. Tills vidare gäller följande
riktlinjer för vatten och avlopp” (fortsättning med grå rutan).

•

Anders R. Johansson (V) yrkade på tillägg i Kapitel 5 Kulturvärden (sidan 114 i
kallelsen: Efter av kommunstyrelsen företagna ändringar, längst ner på
sidan:efter … och det gotländska kulturarvet) ”Exempel som särskilt bör
beaktas är då Klintbroviks brygga, den sista från stenbrytningsperioden som
är kvar i någorlunda originalskick, En klassning som byggnadsminne bör
övervägas.”

•

Lars Thomsson (C) biföll, med instämmande av Bo Björkman (S),
kommunstyrelsens förslag. Lars Thomsson (C) yrkade dock avslag på
tilläggsyrkandena.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande om återremiss eller att
ärendet skulle avgöras på mötet och fann att ärendet skulle avgöras på mötet.
Ordföranden ställde därefter proposition på Bror Lindahls yrkande om att vindkrafts
delen i planen skulle avslås och fann att denna del inte skulle avslås.
Ordföranden ställde sedan proposition på Roland Norbäcks ändringsyrkande och Lars
Thomssons yrkande om avslag på detta och förklarade sig anse att avslagsyrkandet vunnit
majoritet.
Ordföranden ställde därefter proposition på Stefaan De Maeckers yrkande om en plushöjd
på 2,5 meter och Lars Thomssons yrkande om avslag på detta och förklarade sig anse
att även detta ändringsyrkande avslagits. Omröstning begärdes. JA för avslag på
ändringsyrkandet och NEJ för bifall till ändringsyrkandet. 60 ledamöter röstade ja. 11
ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således avslagit ändringsyrkandet.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställde därefter proposition på Stefaan De Maeckers yrkande om
utvecklingsprinciper och Lars Thomssons yrkande om avslag på detta och förklarade
sig anse att även detta ändringsyrkande avslagits.
Ordföranden ställde proposition på Anders R. Johanssons tilläggsyrkande och Lars
Thomssons yrkande om avslag på detta och förklarade sig anse att avslagsyrkandet vunnit
majoritet.
Ordföranden ställde slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig
anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunstyrelsens förslag till översiktsplan för Gotland 2010 – 2025 antas,
med föreslagna smärre korrekturförändringar.
Reservationer:
Bror Lindahl (FP) reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Följande reserverade sig till förmån för Stefaan De Maeckers (MP) yrkande:
Stefaan De Maecker (MP), Viveca Bornold (MP), Matias Lundström (MP) och
Harriet Lihnell (MP).
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 80
Detaljplan Visby Stenhuggaren. Antagande
- Byggnadsnämnden 2010-02-10, § 7
- Ledningskontoret 2010-05-18
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 112

Byggnadsnämnden har för antagande i kommunfullmäktige överlämnat förslag till
detaljplan för kvarteret Stenhuggaren 2 m.fl. i Visby. Detaljplanen ska möjliggöra
en legal planenlig livsmedelsförsäljning och vara ett tillskott om ca 12 hektar av
mark för näringslivet. Området är beläget i anslutning till rondellen mot Roma
(väg 143), öster om Visbyleden och ungefär 350 meter utmed och söder om vägen
mot Roma (ICA Maxi återfinns i norra hörnet av området). Området ska kunna
bebyggas med 30 000 till 50 000 kvadratmeter för handel, kontor och småindustri
med en högsta byggnadshöjd på 10 meter. Idag nås området från Romavägen som
ska byggas ut till en fullvärdig cirkulationsplats. Planen ger också plats för en ny
cirkulationsplats på Visbyleden i områdets sydvästra del.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget antas. Ett markanvisningsavtal
har upprättats mellan kommunen och Gotlands konsumentförening om villkor för
försäljning av mark och där även kostnaden för cirkulationsplatsen på Visbyleden
regleras. Liknande avtal om cirkulationsplats har upprättats med ICA.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Avtal om cirkulationsplatser har träffats med Trafikverket Region Stockholm.
Jäv:
Jäv anfördes av Leif Dahlby (S).
Kommunfullmäktiges beslut
• Det upprättade förslaget till detaljplan för Visby Stenhuggaren m.fl. antas.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

102

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 81
Långsiktig plan för VA-utbyggnad 2010-2019
KS2008/601-30
- Kommunstyrelsen 2008-12-09, § 322
- Plan- och bostadskommittén 2009-11-10, § 7
- Kommunstyrelsen 2009-12-17, § 334
- Ledningskontoret 2010-05-03 och efter arbetsutskottet reviderat planförslag
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 134

Långsiktig plan för VA-utbyggnad (vatten och avlopp) på Gotland 2010-2019 har
på kommunstyrelsens uppdrag tagits fram av ledningskontoret i nära samverkan
med tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskydds
förvaltningen. Planen har varit föremål för remissbehandling och lämnade
synpunkter har inarbetats. Den långsiktiga planen följer intentionerna i Vision
2025 på så sätt att den försöker finna en utveckling som omfattar hela Gotland och
inte bara storskalig kommunal utbyggnad. Där finns även redovisat såväl
gemensamma som enskilda lösningar på VA-frågorna. Planen som ska revideras
vart fjärde år har en 10-årig planeringshorisont.
Kommunstyrelsen har föreslagit att planen antas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Majvor Östergren (S), Sven Bosarfve (FP) och Mats-Ola
Rödén (FP).
Yrkanden:
• Matias Lundström (MP) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag med följande
tilläggsyrkanden: 1. Följande mening ska skrivas in i planen i delen om
bekämpningsmedel på sidan 6 i 4:e stycket: ”Av ovanstående resonemang
behövs arbetet med att skydda de kommunala vattentäkterna samt förvalta de
vattenresurser vi har på ett långsiktigt hållbart sätt intensifieras.
2. Följande meningar om Cementa AB på sidan 22 ska strykas: ”I samband
med Cementa AB:s aktuella ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet i
Sliteområdet har en dialog inletts mellan Gotlands kommun och Cementa om
företagets roll och eventuella åtaganden i syfte att medverka till att säkerställa
den långsiktiga kommunala vattenförsörjningen. Ett led i detta kan vara att
inom Cementas område anlägga en vattenreservoar”.
3. Nytt stycke ska in med följande innehåll: ”Att planen kompletteras med en
plan om upprustning och systematiskt underhåll för redan befintlig
infrastruktur”.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Lars Thomsson (C) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag men yrkade avslag på
tilläggsyrkandena förutom yrkande 3 om komplettering av plan för
infrastruktur.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på Matias Lundströms 1:a tilläggsyrkande i delen om
bekämpningsmedel och Lars Thomssons avslagsyrkande och förklarade sig anse att
avslagsyrkandet vunnit majoritet. Ordföranden ställde därefter proposition på Matias
Lundströms 2:a tilläggsyrkande om att stryka meningar om Cementa AB och Lars
Thomssons avslagsyrkande och förklarade sig anse att även detta avslagsyrkande
vunnit majoritet. Ordföranden ställde sedan proposition på Matias Lundströms 3:e
tilläggsyrkande om nytt stycke om plan för underhåll av befintlig infrastruktur och fann
att tilläggsyrkandet vunnit majoritet. Slutligen ställde ordförande proposition på
kommunstyrelsens förslag och fann att detta hade bifallits med tilläggsyrkandet nr 3.

Kommunfullmäktiges beslut
• Förslaget till långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2010-2019 antas.
• Nytt stycke skrivs in i VA-planen om att ”Planen kompletteras med en plan om
upprustning och systematiskt underhåll för redan befintlig infrastruktur.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Matias Lundström (MP) yrkanden:
Matias Lundström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Viveca Bornold (MP) och
Harriet Lihnell (MP).
Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 82
Länsplan för regional transportinfrastruktur
KS2009/31-14
- Näringsdepartementet 2008-12-19
- Kommunstyrelsen 2009-10-26, § 265
- Näringsdepartementet 2010-03-29
- Ledningskontoret 2010-04-23
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 122

Kommunstyrelsen har i oktober 2009 på regeringens uppdrag överlämnat
Gotlands ”förslag till transportslagsövergripande länsplaner för regional transport
infrastruktur för perioden 2010-2021”. Förslaget som enligt direktiven skulle
omfatta en ram på 205 miljoner kronor (samt förslag på nivåer 25 % högre och
25 % lägre) har remissbehandlats. Regeringen har nu definitivt (2010-03-29)
fastställt den ekonomiska ramen till 205 miljoner kronor. Länsplanen ska enligt
regeringens beslut fastställas av kommunfullmäktige senast den 30 juni.
Ledningskontoret har för fastställande överlämnat förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2010-2021.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa planen.
Yrkanden:
• Elisabeth Kalström (S) yrkade att prioritering för cykelväg på Fårö får en
högre prioritering: 4 istället för 5 (Bilaga 1 Avsnitt 3.2 Cykling).
•

Eva Nypelius (C) biföll, med instämmande av Sven Bosarfve (FP),
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Kalströms
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2010 – 2021 fastställs.
Expedieras:
Ledningskontoret ARU

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 83
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
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 118

AB Gotlandshems styrelse har ställt sig positiva till förslaget om att bilda ett
dotterbolag med namnet Gotlandshem Värme AB, för drift av värmeanläggning i
Roma. Förslaget har tillkommit på grund av att värmeanläggningens ägare
kommer att upphöra med verksamheten i Roma. Gotlandshem har funnit att det är
mest fördelaktigt att driva verksamheten vidare i egen regi.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och har även företagit kompletteringar i
bolagsordningen.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt
ledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• 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, se § 92.
• Val av lekmannarevisor förrättas, se § 92.
Expedieras:
Gotlandshem AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 84
Ansvar för lägenhetsregister – ny förvaltningsuppgift
KS 2010/232-0
- Ledningskontoret 2010-05-18
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, 152

Kommunen har att överta ansvaret för lägenhetsregister för Gotlands län i enligt
lag (2006:378) om lägenhetsregister. Lantmäteriet har upprättat ett lägenhets
register som de i maj 2010 har överlämnat till Gotlands kommun som nu har att
a' jourhålla detta. Ett av syftena med lagen är at det ska gå att genomföra folkbok
föring per lägenhet istället för som tidigare per fastighet. Detta ger möjlighet för
Statistiska Centralbyrån (SCB) att framställa ny och aktuell hushålls- och bostads
statistik genom samkörning av andra register.
Ledningskontoret har föreslagit att byggnadsnämnden ska få i uppgift att ansvara
för lägenhetsregistret. Ett av motivena har varit att de redan i dag har till uppgift
att ”handlägga namnsättning av gator och vägar samt adressnumrering”. Kontoret
har föreslagit att tillägg görs i byggnadsnämndens reglemente för att tydliggöra
ansvaret.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• 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.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 85
Motion. Rabatt vid förhyrning av kongresshallen
KS2009/477-10
- Motion2009-11-23
- Ledningskontoret 2010-04-26
- Kommunstyrelsen 010-05-27, § 116

I en motion har Brittis Benzler m.fl. (V) föreslagit att kommunen genom
förhandling med kongresshallen avtalar om generella rabatter eller kostnadsfri
användning av lokalerna under ett antal timmar eller dagar. Kommunen har i dag
kostnader för hallen på mellan 5-7 miljoner kronor och att då få kostnadsfri
tillgång till hallen borde vara möjligt. Detta kunde innebära att t.ex. Gotlands
musiken gav konserter i kongresshallen eller att personalutbildning skulle kunna
hållas där.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande sammanfattningsvis anfört att upphandling av
lokaler ska ske i öppen konkurrens och att detta bör vara bästa sättet att uppnå
konkurrenskraftiga priser. Serviceförvaltningen kommer under hösten att företa en
upphandling av lokaler m.m. för konferenser och seminarier och i denna har
kongresshallen möjlighet att lämna anbud.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med
ledningskontorets utlåtande.
Yrkanden:
• Bodil Rosengren (V) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.
•

Lena Celion (M) biföll kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bodil Rosengrens
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Ledningskontoret KLS/Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 86
Motion. Gratis klamydiatest m.m.
KS2009/475-99
- Motion 2009-11-23
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-03-22, § 420
- Ledningskontoret 2010-04-23
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 115

I en motion inlämnad av Stefaan De Maecker (MP) har han yrkat att invånarna
ska erbjudas gratis klamydiatest via internet och att det ska öppnas en särskild s.k.
SESAM-mottagning (Sex och samlevnad). Tjänsten för klamydiatest över internet
används av minst fyra andra landsting och nås via www.klamydia.se. Det påpekas
också att en viktig åtgärd vore att verkställa kommunfullmäktiges tidigare beslut
om att höja ungdomsmottagningens övre åldersgräns till 23 år (2007-06-18 § 170).
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att förslaget om SESAM-mottagning
ska avslås. Erfarenheter från Stockholms läns landsting ska avvaktas innan man
fattar beslut om införande av klamydiatestning. Nämnden har redogjort för de
insatser som redan pågår ”samt det glädjande trendbrott i klamydiastatistiken som
2009 innebar”.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att motionen ska avslås. De har
hänvisat till pågående utvecklingsarbete med ökad tillgänglighet till rådgivning,
testning och behandling. I frågan om klamydiatest ”ombeds hälso- och
sjukvårdsnämnden återkomma till fullmäktige med information efter
ställningstagande i frågan om eventuellt klamydiatest över internet”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP) och Margareta Persson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Förslaget om inrättande av en SESAM-mottagning avslås med hänvisning till
det pågående utvecklingsarbetet för att öka tillgängligheten till rådgivning,
testning och behandling.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 86 forts.

• 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.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret ARU/Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 87
Motion. Kameraövervakning på Östercentrum
KS2009/523-10
- Motion 2009-12-14
- Ledningskontoret 2010-02-16
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 117

Gustaf Hoffstedt m.fl. (M) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans
med polisen ska få använda sig av kameraövervakning på Östercentrum.
Motionärerna framhåller att vikten av att oskyldiga människors integritet ska
skyddas och att ”endast socialtjänst och de rättsvårdande myndigheterna ska få ta
del av materialet”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. De har i sitt utlåtande
hänvisat till nyligen avkunnade domar i regeringsrätten.
Kommunstyrelsen stödjer ledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 88
Motion. Konkurrensutsättning av IT och tele
KS2010/73-00
- Motion 2010-02-22
- Ledningskontoret 2010-04-21
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 142

I en motion har Åke Svensson (S) yrkat att pröva om hela eller delar av IT- och
televerksamheten i kommunen kan bli föremål för upphandling.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska bifallas på så sätt att processen
med att möjliggöra konkurrensutsättning av IT- och televerksamheten får
fortsätta.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att den i utlåtandet beskrivna och inledda processen
för att möjliggöra konkurrensutsättning av såväl IT- som televerksamheten får
fortsätta.
Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret IT

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 89
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
GotlandsMusiken 2009
- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Jäv:
Jäv anmäldes av Lilian Edwards (M), Maria Björkman (S), Ursula Jacobsson (C)
och Torsten Gislestam (C).
Kommunfullmäktiges beslut
• Resultat- och balansräkning fastställs.
• Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarfrihet för verksamhetsåret 2009.
Expedieras:
Stiftelsen Gotlandsmusiken

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 90
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Gotland 2009 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Jäv:
Jäv anmäldes av Per-Olof Jacobsson (C) och Gustaf Hoffstedt (M).
Kommunfullmäktiges beslut
• Resultat- och balansräkning fastställs.
• Samordningsförbundet Gotland 2009 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Expedieras:
Finsam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 91
Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,
Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Wisby Strand
Congress och Event AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI
Företagspartner Gotland AB med Regioninvest AB 2009; Anmälan
- Årsredovisningar och revisionsberättelser för:

- AB Gotlandshem
- Gotlands Industrihus AB
- Gotlands Stuveri AB
- Wisby Strand Congress och Event AB
- Gotlands Energi AB
- ALMI Företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB

Årsredovisningar och revisionsberättelser för av kommunen ägda eller delägda
dotterbolag har lämnats till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunfullmäktiges beslut
• Årsredovisningarna läggs till handlingarna.
Expedieras:
AB GotlandsHem
Gotlands Industrihus AB
Wisby Strand Congress och Event AB
Gotlands Stuveri AB
Gotlands Energi AB
ALMI Företagspartner Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

115

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 92
Val. GotlandsHem Värme AB. Ledamöter i styrelsen. Lekmannarevisor.
Ersättare för lekmannarevisor
- Kommunstyrelsen 2010-05-27, § 118

Kommunfullmäktige har att förrätta nyval av ledamöter i styrelsen, lekmanna
revisor samt ersättare för lekmannarevisor i nybildade GotlandsHem Värme AB.
Kommunfullmäktiges beslut
• Till ledamöter i GotlandsHem Värme AB t.o.m. bolagsstämman 2011 utses:
Staffan Thurgren, ordförande
Lisbeth Ek
Rolf Villén
Göte Larsson
Per-Ewe Boberg
• Till lekmannarevisor i GotlandsHem Värme AB för 2010 utses:
KD Maths E:son Hjorth, Snäckgärdsvägen 62, 621 41 Visby.
• Till ersättare för lekmannarevisor i GotlandsHem Värme AB för 2010 utses:
S
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
AB GotlandsHem Värme AB
AB GotlandsHem
Öhrlings Pricewater Coopers
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 93
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

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.
•

•

Beslut i socialnämnden 2010-04-21, § 49

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

•

Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 101

Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik.
•

•

Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 101

Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 102

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

Beslut i socialnämnden 2010-04-21, § 48

•

Kjell Österbergs medborgarförslag om att kommunen är medfinansierar en ADSLutbyggnad för bättre tillgång till bredband.
•
Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 104

•

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

•

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 71

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 75

Leif Dahlbergs medborgarförslag om kontroll på återvinningsstationerna.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 78

Hans A Svenssons medborgarförslag om publik klocka på Östercentrum.
•

•

Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 98

Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 103

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

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 79
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 93forts.
•

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 77

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 80

Hans A Svenssons medborgarförslag om bredare cykelbana längs Lummelundsväg.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 82

Hans A Svenssons medborgarförslag om anläggande av cykelbana AtlasgatanNeptungatan.
•

Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 81

•

Olof Herlitz´ medborgarförslag om att byta färg på parkeringskorten varje år.
•
Beslut i tekniska nämnden 2010-04-28, § 83

•

Irene Rodebjers medborgarförslag om att ordna lokaler för yngre elever med
Aspergers Syndrom.
•
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2010-04.14, § 47

•

Lars-Olov Helms medborgarförslag om projekttjänst för friskvårdsreform i
samband med nya arenabygget
• Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-19, § 99

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 94
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Hanna Landergrens medborgarförslag om samarbete mellan
polis, socialtjänst och skola.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2010/166-10
2010-04-14

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Peter Kolbergs medborgarförslag om ändring av 1934 års
stadsplan för Solberga-/Havderlundsområdet.

KS 2010/165-21
2010-04-15

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden
Hans A Svenssons medborgarförslag om att låta vård- och
sifferpersonal ta över budgetarbetet.

KS 2010/179-4
2010-04-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Hans A Svenssons medborgarförslag om att höga
läkemedelskostnader är en del av vårdens budgetöverskridande.

KS 2010/178-4
2010-04-22

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårds
nämnden
Fredrik Adelskölds medborgarförslag om att åtgärda Finntrappan KS 2010/187-31
2010-04-23
och Kyrktrappan.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Marianne Mehlers medborgarförslag om att anlägga en
bullerdämpande jordvall vid Skogslundsvägen.

KS 2010/192-31
2010-04-26

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Margareta Palmedals medborgarförslag om fri parkering för
anställda inom hälso- och sjukvården.

KS 2010/196-51
2010-04-28

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Arne Hanssons medborgarförslag om att verka för att Gotlands
kommun blir en rådjursfri kommun.

KS 2010/211-43
2010-05-03

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Carina Malmstens medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Hemse.

KS 2010/213-33
2010-05-07

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 94 forts.

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa
ungdomar hjälpa äldre och dementa till utevistelse/promenader.

KS 2010/225-0
2010-05-14

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa
ungdomar hjälpa till att föra världsarvet vidare.

KS 2010/224-0
2010-05-14

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
KS 2010/233-94
Carina Thoréns medborgarförslag om att korttidsboende,
växelvård, trygghetsplatser och palliativ vård ska finnas i Hemse. 2010-05-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Angelica Dunstrands medborgarförslag om trygghetsplatser,
växelvårdsplatser och palliativa platser i Hemse.

KS 2010/244-83
2010-05-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Bertil Brynolfs medborgarförslag om att elsanera vissa bostadsoch sjukvårdsområden.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till AB GotlandsHem
avseende frågan om elsanering av bostäder och hälso- och
sjukvårdsnämnden vad gäller sanering av sjukvårdsområden.
Kommunfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 95
Interpellation. Konfessionsfri skola
KS 2010/207-60

Bordläggs till kommande sammanträde.

Kf § 96
Interpellation. Bevattningsdammar
KS 2010/209-34

Bordläggs till kommande sammanträde.

Kf § 97
Interpellation. Alkoholutskänkning
KS 2010/208-0

Bordläggs till kommande sammanträde.

Kf § 98
Interpellation. Hur regler som regeringen infört i A-kassan påverkar
utbetalningarna av försörjningsstödet
KS 2010/210-00

Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av
Conny Kristensen Gahnström (S) om hur de regler som regeringen infört i
A-kassan påverkar utbetalningarna av försörjningsstödet. Conny Kristensen
Gahnström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-04-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 99
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Åke Svensson (S)
Initiativ för att stärka den inomregionala balansen

KS 2010/276-01

Gustaf Hoffstedt (M) och Mats-Ola Rödén (FP)
Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

KS 2010/277-10

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Idrottscentrum och badhus i en levande stadskärna

KS 2010/278-72

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

122

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 100
Information
Till handlingarna lades:

•

Fördelning av valkretsmandat vid val till kommunfullmäktige.
Länsstyrelsens beslut 2010-04-27.

•

Tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet i Gotlands kommun den 18 mars
2010. Länsstyrelsens beslut 2010-05-18

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 101
Undantag från revision av gymnasie- och vuxenutbildnings
nämndens verksamhet
Revisorerna Lilian Stenman (S) och Göran Andersson (V) har sina respektive
partners invalda i nybildade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kan
därför inte granska denna nämnds verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut
• Revisorerna Lilian Stenman (S) och Göran Andersson (V) undantas från
granskning av nybildade gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet.

Expedieras:
Lilian Stenman
Göran Andersson
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 102
Kommunfullmäktige. Ersättare
- Maciej Onoszkos avsägelse 2010-06-10

Maciej Onoszko (KD) har anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
• Maciej Onoszko (KD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommun
fullmäktige.
• Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige.
Expedieras:
Maciej Onoszko

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-06-14

Omröstning § 73
I delen ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärende: Årsredovisning och ansvarsfrihet
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Presidiets förslag
NEJ: Björn Janssons (S) yrkande

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Barbro Ronsten (C)
Ursula Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Ann-Marie Richardson (C)
Håkan Onsjö (M)
Rolf K. Nilsson (M)
Pär Stenegärd (C)
Britt-Marie Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Arvid Mickelåker (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Lars Jakobsson (C)
Jari Karivario(M)
Torsten Gislestam (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Arvo Keinonen (M)
Eva Lindström (M)
Peter Wigren (M)
Bror Lindahl (FP)
Sven Bosarfve (FP)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Sven Larsson (M)
Lilian Edwards (M) ordförande

Följande röstade nej:
Sonia Landin (S)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Jan Lundgren (S)
Anna Enström (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Jenny Alvås (S)
Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Mats Sundin (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Elisabeth Kalström (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Majvor Östergren (S)
Andreas Persson (S)
Kenneth Lindblad (V)
Roland Norbäck(V)
Maria Björkman (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Daniel Bergvall (MP)
Jörgen Benzler (V)
Bodil Rosengren (V)
Mona Magnusson (S)
Matias Lundström (MP)
Anders R Johansson (V)
Annamaria Bauer (V)
Avstod från att rösta:
Gunnar Tinge (FP)
3 fick ej rösta p.g.a. jäv.

PROTOKOLL
2010-06-14

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 79

Ärende: Översiktsplan för Gotland – ”Bygg Gotland”. Antagande
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Stefaan De Maeckers (MP) yrkande

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Sonia Landin (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Björn Jansson (S)
Hanna Westerén (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Barbro Ronsten (C)
Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Jan Lundgren (S)
Anna Enström (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Stefan Nypelius (C)
Ursula Jacobsson (C)
Curt Broberg (C)
Håkan Onsjö (M)
Rolf K. Nilsson (M)
Mats Sundin (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Lena Eneqvist (S)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson(C)
Karl-Johan Boberg (C)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Elisabeth Kalström (S)

Följande röstade ja: forts.
Åke Kahlbom (C)
Gösta Hult (C)
Ola Lindvall (C)
Torbjörn Nordström (C)
Margareta Persson (M)
Hans-Erik Svensson (S)
Majvor Östergren (S)
Andreas Persson (S)
Britt-Marie Olsson (C)
Mats-Ola Rödén (FP)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Peter Wigren (M)
Maria Björkman (S)
Bror Lindahl (FP)
Sven Bosarfve (FP)
Yngve Andersson (KD)
Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Sven Larsson (M)
Per-Erik Andh (S)
Amy Öberg (FP)
Lilian Edwards (M) ordförande
Följande röstade nej:
Kenneth Lindblad (V)
Roland Norbäck(V)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R. Johansson (V)
Therese Mangard (V)

Bilaga § 98
INTERPELLATIONSSVAR
2010-06-14
Interpellation om hur de regler som regeringen inför i A-kassan påverkar
utbetalningarna av försörjningsstödet
Ledamoten Conny Kristensen Gahnström (s) har ställt följande fråga till mig med anledning
av 75-dagarsregeln i A-kassan för deltidsarbetslösa:
Hur bedömer du att dessa regler har påverkat och kommer att påverka utbetalningarna av
socialbidrag på Gotland?
Svar:
Antalet ersättningsdagar i A-kassan för deltidsarbetslösa har mycket riktigt sänkts från 300 till
75. Det stärker arbetslinjen, vilket är bra. A-kassan är en omställningsförsäkring, inte en
förtidspension eller medborgarlön.
Rimligen bör regelförändringen ha en dämpande effekt på behovet av försörjningsstöd,
eftersom sambandet mellan arbete och förmåga att klara sig själv ekonomiskt är så uppenbart.
Kristensen Gahnström tycks anamma ett omvänt synsätt och hänvisar till att ” de senaste
rapporterna visar på en dramatisk ökning av socialbidragen på Gotland”. Glädjande nog har
det kommit rapporter, med en senare datering än Kristensen Gahnströms interpellation, som
ger en helt annan bild. Rapporterna visar att i mars 2010 nådde utbetalningen av försörjnings
stödet en hög nivå. Tiden före mars månad och tiden efter har däremot varit helt normal, d.v.s.
i nivå med de närmaste tio föregående åren. Om den normaliseringen håller i sig har Gotland
klarat sig ur krisen på ett uppseendeväckande smärtfritt sätt.

Gustaf Hoffstedt
Socialnämndens ordförande

Bilaga § 99

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-06-14

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Initiativ för att stärka den inomregionala balansen.
Under en följd av år har den inomregionala balansen påverkats negativt genom
Visbys alltmer dominerande ställning. Befolkningsutvecklingen under de senaste
10 åren talar sitt tydliga språk. Visbys befolkning har ökat med drygt 800
personer medan Hemse har stagnerat och Slite visat ett vikande
befolkningsunderlag på drygt 100 personer.
I översiktsplan för Gotlands kommun 2010- 2025 betraktas bägge dessa orter som
landsbygdscentrum. Centra som har stor betydelse för den omkringliggande
landsbygden. Tyvärr kan vi konstatera att den tillkommande bebyggelse som sker
utanför Visby i allt väsentligt sker på platser utanför dessa naturliga centra. I
princip har ingen ny bebyggelse skett som påverkat den inomregionala balansen.
Att upprätta fördjupade översiktsplaner för Hemse och Slite där mark reserveras
för arbete, boende, rekreation och kommersiell service är otillräckligt därest
inte dessa planer följs av konkreta åtgärder för att leva upp till de intentioner
som planerna anger. På socialdemokratiskt initiativ pågår i Hemse ett arbete
tillsammans med företrädare för det lokala näringslivet. Syftet är att undanröja
hinder för en positiv utveckling och tillskapa fler arbetstillfällen.
Vi socialdemokrater vill nu vidga detta arbete till att även omfatta andra för
människor angelägna behov.
Med anledning av ovanstående och i syfte att stärka de bägge landsbygdscentra
Slite och Hemse, hemställer socialdemokraterna att kommunstyrelsen initierar
ett strategiarbete för att åstadkomma en bättre balans mellan centralorten
Visby och de bägge landsbygdscentra Hemse och Slite.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Åke Svensson

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

Bilaga § 99

Motion till Gotlands kommunfullmäktige

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Gotlands kommunfullmäktige har ett stort antal ledamöter i förhållande
till befolkningsmängden. Som jämförelse kan nämnas att det isländska
alltinget har färre ledamöter, trots att det representerar nästan sex
gånger fler medborgare och därtill har ett bredare ansvar.
Gotlands kommunfullmäktiges storlek synes inte uppmuntra mindre
vana ledamöter att delta i debatten. Det är ingen orimlig tanke att en
något mindre församling skulle kunna locka fram ytterligare någon röst.
Dessutom är färre ledamöter ett klokt sätt att hushålla med
gemensamma resurser.
Vi föreslår därför
att

antalet ledamöter i Gotlands kommunfullmäktige minskar till 61

Visby den 14 juni 2010

____________________
Gustaf Hoffstedt (m)

____________________
Mats-Ola Rödén (fp)

MOTION
Stefaan De Maecker m.fl.
2010-05-21

Bilaga § 99

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

IDROTTSCENTRUM OCH BADHUS I EN LEVANDE
STADSKÄRNA
Kommunfullmäktige fattade i juni 2009 beslut om en upphandling av tillgång
till ny arenahall och nytt bad. Samtidigt fattades också beslut om ett
uppdrag att inför antagande av anbud upprätta en redovisning av kostnaderna
för en enklare idrottshall. Även kostnaderna för en upprustning av
Solbergabadet skulle utredas. Vi vill med denna motion föreslå att
skyndsamt utreda hur lokaliseringen av en enkel men mycket funktionell
idrottshall placerad på samma område som Gutavallen skulle kunna realiseras
med alla de mervärden det skulle kunna innebära. Vi vill att en sådan
utredning även tar hänsyn till möjligheterna att få ett nytt badhus på
området i anslutning till den redan befintliga anläggningen.
Idrottshallens funktionalitet
Idrottens behov av en funktionell hall har inför upphandlingsbeslutet redan
tagits fram i samarbete med idrottsrörelsen. Vi ser att ytterligare
funktionalitet, där man kan möta upp behovet av inomhusytor för friidrotten
och fotbollen, skulle kunna öka användningsgraden för en ny hall. Det är
också viktigt att man ser över vilka användningsmöjligheter det finns för
att kunna inhysa fritidsgårdslikande verksamheter. Möjligheterna för att
använda hallen i rehabiliteringssyfte bedömer vi också som mycket större än
vad som hittills har diskuterats.
Lokaliseringen av idrottshall och badhus
Vi föreslår att den nya idrottshallen lokaliseras på Gutavallen där det
idag finns en grusplan. Badhuset ryms nordost om löparbanan (se bilaga 1).
Det finns uppenbara samordningsvinster att göra genom samlokaliseringen av
den befintliga utomhusarenan på Gutavallen med en idrottshall. Närheten
till skolan är dessutom garant för att anläggningarna kan användas i
undervisningssyfte utan att det krävs onödiga transporter. På så vis
undviker vi dessutom dyra renoveringar i Solbergas idrottslokaler som idag
inte är ändamålsenliga och i behov av renovering.
Genom en inbjudande restaurang mot utsidan av idrottshallen skulle
cirkusplatsen bli en naturlig förlängning av området. Gräsytan skulle
därmed förvandlas från en genväg till en park intill den nya hallen (se
bilaga 2).
Närheten till busstationen är viktig för att enkelt kunna ta sig dit från
hela ön utan att vara beroende av bil.
En levande och livskraftig stadskärna
I den Fördjupade Översiktsplanen för Visby (4.3.11) anges att Östercentrum
med omnejd skall gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del
av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
Vi anser att Gutavallen bör utvecklas till ett centrum för inom- och
utomhusrörelse året runt. Aktiviteter på såväl skoltid som kvällstid och
helger, med allt från rehabiliteringsverksamhet, motionsträning och
elitmatcher borde kraftigt bidra till att Östercentrum och omnejd blir
denna livskraftiga stadskärna som vi alla eftertraktar.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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MOTION: Idrottscentrum och badhus i en levande stadskärna

2010-05-21

Vi yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna för placering av
idrottshall och badhus på Gutavallen där hänsyn tas till de många
samordningsmöjligheterna samt den breda användningspotentialen för Gotlands
invånare och besökare

Visby den 21 maj 2010

Stefaan De Maecker (MP)

Viveca Bornold (MP)

Matias Lundström (MP)

Harriet Lihnell (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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- Närhet till hela Visby med omnejd.
- Tillgängligt för hela Gotland med kollektivtrafik
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Solbergabadet kompletteras
med varma barnbasänger
och rehabiliteringbad.
Hela Solberga-anläggningen
blir självförsörjande på
värme genom solpaneler på
den kompletterande byggnadens tak och fasad.

Idrottscentrum och badhus
Alternativ, central placering

Cirkusplatsen
blir parkmark

-Gutavallen Visby
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Solbergaskolan
Befintlig läktare
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anslutning till parkmark

Stenmuren kring
Gutavallen integreras
i fasad
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Solbergaområdet
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och rörelse både innan och
efter ett evenemang.

Idrottscentrum på Gutavallen
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från hela Gotland
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Ny inomhushall och restaurang
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