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11.

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Motion av Gustaf
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- Socialnämndens beslut 2010-09-15, § 100, om ej verkställda beslut 2010-06-30
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Avtackning av kommunfullmäktiges avgående ledamöter och ersättare

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 9 oktober 2010
Lilian Edwards
Ordförande
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Kommunfullmäktige. Ny ersättare
Innehåll
•

Länsstyrelsens protokoll 2010-08-20

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

Länsstyrelsen i
Gotlands län

PROTOKOLL
2010-08-20
Dnr: 201-1331-10

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den
20 augusti 2010 till och med den 31 oktober 2010.
Kommun: Gotland
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Leif Dahlberg
Avgången ersättare: Maciej Onoszko
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Yngve Andersson

1. Rut Smeds
2. Leif Dahlberg *

Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio
dagar efter dagen för detta beslut.
Morten Spencer
Lena Larsson
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Lag om regionalt utvecklingsansvar: Innebörd
och konsekvenser för Gotlands kommun.
Politisk organisation 2011
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 197

•

Ledningskontoret 2010-08-24

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-09-23
2010-09-02

Ks § 197
Au § 194

Lag om regionalt utvecklingsansvar: Innebörd och konsekvenser för
Gotlands kommun. Politisk organisation 2011
KS 2010/361-14
- Ledningskontoret 2010-08-24

1 januari 2011 träder lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft.
Lagen gäller vissa landsting och Gotlands kommun, som då får specificerade uppgifter inom regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur. Samtidigt träder nya
bestämmelser för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet i kraft.
De berörda landstingen – alltså inte Gotland - får, enligt lagen, besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse.
Vid riksdagsbehandlingen har riksdagen tillkännagivit att regeringen bör återkomma med
förslag som innebär att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse också får
användas för Gotlands del.

Som en följd av såväl detta, som andra utvecklingstendenser, har ledningskontoret
framlagt förslag om benämningar på fullmäktige och styrelsen, om utredning av
förändringar i nämndorganisationen och om förändringar i såväl fullmäktiges som
styrelsens arbetsformer och arbetssätt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Gotlands kommun ska benämnas Region Gotland fr.o.m. 1 januari 2011.
• Det nyvalda fullmäktiges presidium får uppdrag att utveckla fullmäktiges
arbetsformer i linje med vad ledningskontoret anfört och föreslagit.
Kommunstyrelsens beslut
•

Den nyvalda regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utveckla
regionstyrelsens arbetsformer.

•

Utan att det innebär ett principiellt ställningstagande för ett genomförande av
förslagen får ledningskontoret i uppdrag att i nära samverkan med berörda
nämnder utreda dels en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden, dels inrättande av en produktionsstyrelse för hälso- och
sjukvård i egen regi, samt organisation av en strategisk uppdragsfunktion, dels
bolagisering av viss affärsdrivande verksamhet såsom fastighetsförvaltningen,
va-verksamheten och hamnverksamheten.

Expedieras: Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen (nya). Regiondirektören

2010-08-24
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Ledningskontoret

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Politisk organisation i Region Gotland 2011
1. Bakgrund
Inför den nya mandatperioden med start 2011 finns skäl att se över den
politiska organisationen i Gotlands kommun. Motiven till det kan
sammanfattas i följande:
1. Kommunens förändrade status i samband med regionreformen gör att
vår organisation bör prövas. Kommunen har sedan 1998 haft ansvar
för den regionala utvecklingspolitiken. Det har gällt framtagande av
program och fördelandet av statliga medel för regionalutveckling. I ett
första skede hade kommunen ansvaret som försökskommun och
senare som lokalt samverkansorgan. Från den 1 januari 2011 fastställs
kommunens regionala ansvar i Lag om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. Förändringarna är i praktiken inte stora. Staten driver en
ökad regionalisering inom flera områden och ett utökat ansvar inom
områdena kultur och infrastruktur är aktuellt.
2. Kommunen har under de senaste åren bedrivit ett
organisationsutvecklingsarbete inom ramen för det som har kallats
Struktur 2007. Det har handlat om att stärka förvaltningarnas kvalitet
och effektivitet, samt att öka medarbetarnas arbetsglädje. Att skapa
större och mer bärkraftiga förvaltningar har varit en del. Bättre
förutsättningar för demokrati och styrning från nämnder och
kommunstyrelse har varit ett annat viktigt inslag. Ökade krav på
transparents och konkurrensneutralitet bl a utifrån valfrihets
lagstiftning (LOV) och upphandlingar (LOU) driver också på
organisationsutvecklingen. Förändringar i förvaltningsorganisationen
leder till ett behov av att i vissa delar också överväga förändringar av
den politiska organisationen. Översynen av kultur och
fritidsverksamheten och den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen är
båda exempel på det.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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3. Styrningsproblemen inom hälso- och sjukvården och de
återkommande ekonomiska underskotten har lett till en diskussion om
en ny organisation med en tydligare uppdelning av driftfunktioner och
styrande/beställande funktioner.
4. En ny mandatperiod leder i sig till att den politiska organisationen bör
ses över. Förändringar i vår omvärld och inte minst de dåliga
resultaten i medborgarundersökningen vad gäller inflytande leder till
ett behov av att se över nämnder och styrelsers arbetsformer.

2. Viktiga överväganden
En översyn av den politiska organisationen kräver flera överväganden. Den
övergripande frågan är att hitta effektiva och demokratiska arbetsformer för
den politiska ledningen. Några överväganden:
-

Krav på delaktighet och medbestämmande från medborgare och
brukare ska vägas mot de förtroendevaldas uppdrag att formulera
strategiska politiska mål. Att måla framtidsvisioner och formulera mål
samt följa upp dess verkställighet är ett politiskt uppdrag. I allt högre
utsträckning behöver de förtroendevalda interagera och kommunicera
med olika medborgargrupper. Det politiska uppdraget ges allt mer en
dimension av att väga av och balansera olika strategiska intressen.
Detta påverkar kanske inte i första hand den politiska organisationen
men väl dess arbetsformer. Olika former av medborgardialoger och
brukarmöten har prövats och behöver bli etablerade och regelbundna
arbetsformer om förtroendet för inflytandet ska kunna öka. Samtidigt
ökar kraven på kommunens information.

-

Brukarnas rätt att välja utförare, konkurrensutsättning och allt fler
privata utförare sätter fokus på uppföljning av resultat. De politiskt
ansvariga måste få regelbunden och saklig information om läget i de
olika verksamheterna. Denna information behöver också
kommuniceras till kommunmedborgarna för att möjliggöra adekvata
val. Öppenhet, insyn och delaktighet är grundläggande demokratiska
krav. Styrningsinformationen både till förtroendevalda och
medborgare behöver utvecklas. Detta ställer krav på att utveckla
teknik till stöd för förtroendevalda. Det handlar självklart om tillgång
till IT och till ledningssystem.

-

Det grundläggande kravet att leverera tjänster av god kvalitet utgår
från medarbetarnas kompetens. Medarbetare och ledare i
organisationen arbetar bäst om de har ett tydligt uppdrag och mål för
sin verksamhet samtidigt som de ges största möjliga ”frirum”,
självstyre och flexibilitet i utförandet av uppdraget. Härvid bör de
kommunala utförarna ges samma frihet som de privata.
Organisationsutveckling måste därför gå i riktning mot att de
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förtroendevalda ges en mer strategisk, beställande och
medborgarfokuserad roll. Systematisk omvärldsspaning och strategisk
planering ska vara i fokus. Decentraliseringen ska genomföras så att
rollen som uppdragsgivare/förtroendevald och rollen som
utförare/tjänsteman är tydlig.
-

Det regionala utvecklingsuppdraget sätter i ökad grad helheten i
samhällsutvecklingen i centrum. Det är alltid en kommunstyrelses
uppdrag men bör särskilt poängteras på Gotland. Den blivande
regionstyrelsen bör därför ha en tung roll i att leda och samordna den
regionala utvecklingen i hela sin bredd.

Frågan om den framtida politiska organisationen har diskuterats i möte med
partiernas gruppledare. Utifrån dessa diskussioner har undertecknad lagt fram
följande förslag på utveckling av den politiska organisationen i Region
Gotland 2011.

3.

Regionfullmäktige och regionstyrelsen

Gotlands kommun skall från och med den 1 januari 2011 benämnas Region
Gotland. Det skapar tydlighet i regionens uppdrag både internt och externt.
Det ger likhet visavi andra regioner. Det är bäst beskrivning av en
organisation med ett primärkommunalt uppdrag, ett landstingsuppdrag och ett
regionalt utvecklings uppdrag. Det ger Gotland rätt status särskilt i våra
internationella och interregionala kontakter.
I linje med det bör kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges namnet
regionfullmäktige och regionstyrelse. Här är dock inte lagstiftaren lika klar.
Val skall ske till kommunfullmäktige. En utredning har till i december 2010
givits i uppdrag att utröna om Gotland likväl som de landsting som nu får
regionstatus kan använda dessa begrepp. I avvaktan på den utredningen bör
begreppen kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behållas officiellt. I
vardagligt tal bör dock de nya regionbegreppen kunna användas. Begrepp
som regionråd och regiondirektör ska användas. Det bör vara klart att på
Gotland avser vi med regionstyrelse kommunstyrelse.
Arbetsformerna i kommunfullmäktige behöver utvecklas. Rollen som högsta
beslutande organ i regionen liksom den främsta arenan för politisk debatt
kvarstår givetvis. Den bör understrykas av en permanent sammanträdes sal i
Rådhuset. Strävan bör vara att öka tempo och stuns i debatten.
Förtroendevalda ska dominera församlingen för att ge visioner och
inspiration. Inledningar av tjänstemän ska undvikas. Utveckling av
medborgarkontakter bör eftersträvas, liksom att pröva frågor om
talartidsbegränsningar och frågornas ordning på dagordningen. Tekniken i
sammanträdesrummet och laptop/motsvarande till de förtroendevalda ska
övervägas.
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Kommunfullmäktiges nyvalda presidium bör ges i uppdrag att se över
kommunfullmäktiges arbetsformer och komma med förslag.
Vad gäller kommunstyrelsens/regionstyrelsens arbetsformer ska också de ses
över under den nya mandatperioden. Bl a ska regionstyrelsens arbetsutskott
(RSAU) kunna föregås av beredningsmöten där frågor kan diskuteras innan
det föreligger ett färdigt förslag från regiondirektören. Det kräver antingen
tätare möten eller längre möten med RSAU. Frågan om andra utskott till
regionstyrelsen ska också prövas.
Regionstyrelsen roll när det gäller regionala utvecklingsfrågor betonas. De
bör ges mer tid till dessa frågor i RSAU. Regionstyrelsens ska vara ansvarig
för infrastrukturfrågor. Om Rikstrafikens ansvar för Gotlandstrafiken överförs
till regionen kan i förlängningen övervägas en särskild trafiknämnd för dessa
frågor. Inledningsvis skall de dock hanteras av regionstyrelsen.
Regionstyrelsens ansvar som arbetslöshetsnämnd ska återtas. Det är också
viktigt med ett tydligt ansvar för regionstyrelsen i exploateringsfrågor och
övergripande planering.

4.

Förändringar i nämndorganisationen

I samband med diskussionerna med gruppledarna lyftes också följande frågor
som berör nämndorganisationen och som närmare behöver utredas:
-

-

-

-

Samhällsbyggnadsnämnderna organisation bör ses över med
inriktningen att de två myndighetsnämnderna, Byggnadsnämnden och
Miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman inför den nya
mandatperioden.
Frågan om bolagisering av kommunens fastighetsförvaltning, liksom
bolagisering av viss affärsdrivande verksamhet såsom VA och hamn
verksamheten bör övervägas och ska utredas.
Driften av den egna regin inom hälso- och sjukvård bör ledas av en
professionell produktionsstyrelse. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
därvid utvecklas till en strategisk uppdragsnämnd med ett
befolkningsperspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en mindre
tjänstemannastab till sitt förfogande som kan knytas till
ledningskontoret.
Utredningen om kultur och fritids framtida organisation är just nu ute
på remiss. I den finns två alternativa förslag, en med en i stort
oförändrad kultur och fritidsnämnd och en med en renodlad
kulturnämnd. I båda förslagen förutsetts att regionstyrelsen ansvarar
för det regionala kulturuppdraget och tecknande av avtal med staten.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
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1. Besluta att föreslå Kommunfullmäktige att Gotlands Kommun ska
benämnas Region Gotland från och med den 1 januari 2011.
2. Besluta att föreslå Kommunfullmäktige att ge fullmäktiges presidium i
uppdrag att utveckla fullmäktiges arbetsformer i linje med det
ovanstående.
3. Ge det nyvalda regionstyrelsen arbetsutskott i uppdrag att utveckla
regionstyrelsens arbetsformer.
4. Ge ledningskontoret i uppdrag att i nära samverkan med berörda
nämnder utreda och lämna förslag till:
a. Sammanslagning av Byggnadsnämnden och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden till den 1 januari 2011.
b. Inrättande av en produktionsstyrelse för hälso- och sjukvård i
egen regi, samt organisation av en strategisk uppdragsfunktion.
c. En eventuell bolagisering av viss affärsdrivande verksamhet
såsom fastighetsförvaltningen, VA och hamnverksamheten.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4
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Ny logotyp och flagga för Region Gotland
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 200

•

Ledningskontoret 2010-07-07

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

GOTLANDS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2010-09-23
2010-09-02

Ks § 200
Au § 201

Ny logotyp och flagga för region Gotland
KS 2010/362-10
- Ledningskontoret 2010-07-07

Med anledning av förslaget att Gotlands kommun fr.o.m. 1 januari 2011 ska
benämnas ”region” har ledningskontoret utarbetat förslag till ny logotyp och ny
flagga.
Informationschef Ulrika Holm presenterade förslagen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till logotyp antas som logotyp för Region Gotland
fr.o.m. 1 januari 2011.

• Nuvarande logotyp för Gotlands kommun med tillhörande profilprogram
upphör att gälla fr.o.m. 1 januari 2011.
• Det upprättade förslaget till flagga Gotland antas som flagga för Region
Gotland fr.o.m. 1 januari 2011.
• Nuvarande flagga för Gotlands kommun upphör att gälla fr.o.m. 1 januari
2011.
• Byte av logotyp ska ske successivt fr.o.m. 1 januari 2011.
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett nytt grafiskt profilprogram.

Expedieras – kommunstyrelsens beslut:
Informationschefen

100707

Ledningskontoret
Ulrika Holm

Kommunstyrelsen

Ny logotyp och flagga för Region Gotland
I och med att staten från och med 1 januari 2011 permanentar
försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning, föreslås
Gotlands kommunfullmäktige besluta om namnbyte. Gotlands kommun
kommer enligt förslag att benämnas Region Gotland. Ett av huvudskälen
bakom namnbytet är ökad status och tydlighet när det gäller befogenheter.
Det är naturligt att ett namnbyte också markeras med ny logotyp och ny
flagga för Region Gotland.

Bakgrund
Beslut om Gotlands kommun nu gällande logotyp fattades 1988. Kort därefter
utarbetades ett grafiskt profilprogram. Efter 22 år uppfyller inte detta program
dagens behov bland annat när det gäller mallar, typsnitt mm. Logotypen har
även genom sina många detaljer trycktekniska nackdelar som gör den svag
och otydlig, vilket tydligt framträder i kombination med andra logotyper.
Den nuvarande logotypen bygger på en tolkning av ett sigill från 1200-talet
och väduren som avbildats är en symbol med lång historisk koppling till
Gotland. Den är även använd i Gotlands kommuns nuvarande vapen och
flagga.
Arbetet med ny logotyp för Region Gotland bör ta sin utgångspunkt i
nuvarande symbol, förändringar ska göras varsamt men samtidigt vara
märkbara. Den grafiska profilen föreslås alltså bygga på den etablerade
väduren som symbol för Gotland men tydliggörs och moderniseras när det
gäller typsnitt och grafiskt uttryck.
Rött och grått är etablerade och två fungerande grundfärger i det grafiska
profilprogrammet. De är också väl inarbetade och bör behållas.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY
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Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Flagga
Kommunens nuvarande flagga beslutades gälla 1980. Strax efter detta
registrerades ett vapen som utformats efter flaggan.
Gotlands kommuns flagga uppvisar, såsom praxis är, idag samma motiv som
kommunvapnet. Både vapen och flagga uppvisar en i rött fält stående vädur.
Idag är användandet av vapnet relativt begränsat och återfinns i huvudsak på
kommunens standar. Flaggan används desto oftare vid officiella och
högtidliga tillfällen.
En flagga är i sig en tydlig symbol som markerar tillhörighet och status.
Många organisationer använder flaggor med sin symbol på i sin
marknadsföring. Gotlands kommuns strävan att tydligt markera sin status
genom namnbyte bör därför även naturligt följas av en ny flagga med den nya
symbolen.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
- att logotyp för Region Gotland antas enligt förslag från och med 1 januari
2011.
- att befintlig logotyp för Gotlands kommun med tillhörande profilprogram
upphör gälla från och med 1 januari 2011.
- att flagga för Region Gotland antas enligt förslag från och med 1 januari
2011.
- att befintlig flagga för Gotlands kommun upphör gälla från och med 1
januari 2011
- att ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta nytt grafiskt profilprogram.
- byte av logotyp sker successivt från och med 1 januari 2011.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Region Gotland
PRINCIPER FÖR GRAFISK PROFIL, EXEMPEL OCH SKISSER

VARUMÄRKET IDAG

SYMBOLEN
Originalsymbol. Små detaljer gör att den har trycktekniska nackdelar.
Synpunkter finns även på lammets utseende.

SYMBOLEN
Här har symbolen något tjockare outline. Små detaljer har förenklats och förtydligats.

SYMBOLEN
Symbolen har ytterligare förenklats. Lammets utseende
är nu mer typiskt en Hotländsk bagge, hornen ligger ned.

SYMBOLEN
Nu är symbolen mycket förenklad
och tydlig, utan att tappa karaktären.

SYMBOLEN, UTVECKLING
En varsam förändring där den traditionella färgen bibehålls
och hänsyn tagits till symbolens historiska ursprung.

1. Original med flertal små detaljer.

2. Något förenklad version. Breddad
outline och färre små detaljer.

4. Fylld symbol mycket förenklad
mot originalet. Upplevs som elak.

6. Mer stolt än elak. Förbättrad
flagga och profilen på huvudet
omarbetat.

3. Mer likt en bagge och betydligt
förenklad flagga.

7. Något kortare och smalare ben.
Tydligare böjt ben. Nosmarkering
och mun.

SYMBOLEN
Symbolen skall vara tydlig i olika
sammanhang. Färgplattorna hör
inte till varumärket.

VARUMÄRKET
Symbolen tillsammans med logotypen skapar varumärket.

VARUMÄRKET
Symbolen skall vara tydlig i olika sammanhang, mot olika
bakgrunder. Svart färgplatta ingår ej i varumärket utan visar
hur varumärket upplevs mot mörk bakgrund.

SKYLTEXEMPEL
Kärnverksamhet och/eller egennamn bör vara tydligt. Vilken förvaltning,
nämnd, enhet eller grupp det lyder under bör vara underordnat.

FÖRSKOLAN

Kabyssen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, VISBY
Postadress: 621 81 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/buf

SKYLTEXEMPEL
Ett udda format med liggande text.
Texten vänds som på bokrygg vilket stämmer
med att symbolen ligger före texten.

EXEMPEL PÅ FLAGGA
%FOSÚEBTZNCPMFOQÌWJUCPUUFO


ANNONSEXEMPEL
Så här kan en standardannons se ut

För boende i
Sjonhem socken
Valintiae auscem audam interunum peripim
aciisquo vit, C. Itatror ementem etorione
manterit actum audendum opublist videt
Cat, curs nost abulia quam forsulla coneque
efacit; noximis privena, quone cavolic avolut
vil vermis nonlocur. Iqui peror ium viu ina, ce
ac resse nostris solus, niampro pularte, nonon
sulia demus; nes vastiumerei terum mortimi
vis consceperuro te ipsenti fenihiliu macerusul
tam et venduconsuli talabes Catilissili, aus,
Casdam nici publica rei pecerica; nonsi ficips,
nihilii parit.
Pio, oc octuid Catursulis erficavolut ius, clere,
Ti. Am se ales in incera cotaben tiessol toru
dem ia non tus. Legermius M. Pertum is bon
ad ductur abusqua Satrum haes, C. Erbi cae
ia rentem rem iaccita, serita, simus consultua
prares crecren ihicerfesse auc ret; esi poente
rum vero ublici prare tus elii se conis acia rei
patquam entem perterfit, conit videesu.

Socialförvaltningen
Postadress: 621 81 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/socialtjanst

ANNONSEXEMPEL
Utbildningsannons

Informationskväll

Vad innebär Sveriges nya gymnasieform för Gotland? Vilka utbildningar
kan vi erbjuda 2011? Egna – eller i
samverkan med andra kommuner?
Elever, föräldrar, politiker, näringsliv –
välkomna till information och dialog
om nya gymnasieskolan. Komvux
hörsal 10 juni 19.00

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Postadress: 621 81 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se

ANNONSEXEMPEL
Rekryteringsannons, riksmedia

Informationskväll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
på Gotland söker

Sjukgymnaster
Upplysningar om lediga tjänster på Visby lasarett finns på
www.gotland.se/komjobb

Gotland är en underbar plats att leva, arbeta och bo på.
Här finns närheten till arbete, familj och vänner. Den
friska luften. Havet och den obrutna horisonten.

Serviceförvaltningen
Personal & Information
Kom Jobb
621 81 VISBY

AVSÄNDARE
Broschyr
Kontaktuppgifter
Vårdcentraler
Hemse
Klinte
Roma
Slite
Visborg
Visby norr
Wisby söder
Hansahälsan

tel 0498-20 46 50
tel 0498-20 47 62
tel 0498-20 44 22
tel 0498-20 45 81
tel 0498-65 23 00
tel 0498-26 89 31
tel 0498-26 89 18
tel 0498-65 60 10

Minnesmottagningen
Arbetsterapeuter
Got-IT Resurscenter
Demenssjuksköterska
Silviasyster
Anhörigstöd
Biståndshandläggare
Färdtjänst

tel 0498-26 89 50, 26 88 58
tel 0498-26 90 00 (växel)
tel 0498-26 90 00 (växel)
tel 0498-26 88 58, 20 42 72
tel 0498-20 42 72
tel 0498-26 90 00 (växel)
tel 0498-26 90 00 (växel)
tel 0498-26 90 00 (växel)

Länkar
www.gotland.se (sök demens)
www.demensforbundet.se
www.alzheimerforeningen.se
www.demensbutiken.se
www.demenscentrum.se

Socialförvaltningen
Besöksadress: Bredgatan 2
Postadress: 621 81 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/socialtjanst

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Besöksadress: S:t Göransgatan 3
Postadress: 621 84 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/hsf

EXEMPEL
Visitkort

Sven Svensson
Byggnadsantikvarie
Världsarvsteamet

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gotlands kommun
621 81 Visby
www.gotland.se
E-post: maria.hallberg@gotland.se

Besöksadress
Visborgsallén 19
Tel 0498-26 9X XX
Fax 0498-20 3X XX
Mob 070-236 9X XX

BREVMALL
Exempel
Förstasida

Följande sidor

Ledningskontoret
Handläggare Inge Ingesson
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post fornamn.efternamn@gotland.se
Diarienummer 123 45 67 89
Datum 2010-05-25

Rubrik nbsfdkl mxncvbos
Lutem ipsusci ncilit el ullaor sim adipissi blandit wissecte dolorer aute dolendreet
velesent velenibh ex eum ea consequis nonulla augue tis nostrud tat. Obortissed
te velese molobore dolenissi.

Bäste Sven Svensson
Lutem ipsusci ncilit el ullaor sim adipissi blandit wissecte dolorer aute dolendreet
velesent velenibh ex eum ea consequis nonulla augue tis nostrud tat. Obortissed
te velese molobore dolenissi.
Ommy niametu mmolorp ercing el doloreetum deleseq uatetummy num dolesto
odolorem dolorero dunt praessi. Ming euguera esectet, corer iriusto consequat.
Ad tis nim zzrit alisi blandreros dunt nullaore tatie eros do eummodo lendrem
quis aci etum dolore tatisim dolore estions equipsummy nos del utat. Ut dionsendit, sum nibh el ut ercipisissim in vel do dolorperate faciduisis aliquis accum
inisit at. Elenim illan ut ulla faccumsan eugue min ut adigna at. Ut ad erat, susto
od tat, sisci bla facilisit ercinis delit ip eraessed modo odolorercip et, sum vel in
ver adit veliquat at pratuer iliquamconse consenibh esequatetum vel in ea faci el
utat. Vulla facilisci blam, susto dolor aut alis nostie delenit, consendre dunt acip
er se te et lorperostrud tatie dolore commodo luptat.
Lestrud dignis nulput elit num dolorpero digna at. Ut augait, quat. Unt wis ad
exercipit, qui blan hent nibh eugiat iriliquat nonullu ptatuer secte magnim zzrit
velese digna autatio delestrud et accum et, commy nulla conulla commolore
magniscidui eu facilisim in velis alit wissisciduis er alit niam estrud eugait,
conulluptat ad ero dunt aut aut ad eugueri uscillan ulputetum duip ex estrud et
la feu faccums andipit veraestrud delenisim ipsustrud mod min eui blaorperate
dolummo lestrud exer summy nullamet, con vel utatuero odip er sequipsum
dolore volore cor at vullan eraestrud dolor alissed doluptat. Equis adiat, quipit
luptati onullan velent dolortis ad er ip estisi.
Putet luptat prat, vel iliquip ercidui blan venim eu feugait lam quat, se veniam,
conse delit vent iureet veliquis adipsusto exerostrud erci eugait at. Ulla adiam
incing et, vullummy num nulla facin ulla amcommy nosto deleniat. Duissecte
sadiufgkjh kjfhsdf

Ommy niametu mmolorp ercing el doloreetum deleseq uatetummy num dolesto
odolorem dolorero dunt praessi. Ming euguera esectet, corer iriusto consequat.
Ad tis nim zzrit alisi blandreros dunt nullaore tatie eros do eummodo lendrem
quis aci etum dolore tatisim dolore estions equipsummy nos del utat. Ut dionsendit, sum nibh el ut ercipisissim in vel do dolorperate faciduisis aliquis accum
inisit at. Elenim illan ut ulla faccumsan eugue min ut adigna at. Ut ad erat, susto
od tat, sisci bla facilisit ercinis delit ip eraessed modo odolorercip et, sum vel in
ver adit veliquat at pratuer iliquamconse consenibh esequatetum vel in ea faci el
utat. Vulla facilisci blam, susto dolor aut alis nostie delenit, consendre dunt acip
er se te et lorperostrud tatie dolore commodo luptat.

Rubrik nbsfdkl mxncvbos
Lestrud dignis nulput elit num dolorpero digna at. Ut augait, quat. Unt wis ad
exercipit, qui blan hent nibh eugiat iriliquat nonullu ptatuer secte magnim zzrit
velese digna autatio delestrud et accum et, commy nulla conulla commolore
magniscidui eu facilisim in velis alit wissisciduis er alit niam estrud eugait,
conulluptat ad ero dunt aut aut ad eugueri uscillan ulputetum duip ex estrud et
la feu faccums andipit veraestrud delenisim ipsustrud mod min eui blaorperate
dolummo lestrud exer summy nullamet, con vel utatuero odip er sequipsum
dolore volore cor at vullan eraestrud dolor alissed doluptat. Equis adiat, quipit
luptati onullan velent dolortis ad er ip estisi.

Rubrik nbsfdkl mxncvbos
Putet luptat prat, vel iliquip ercidui blan venim eu feugait lam quat, se veniam,
conse delit vent iureet veliquis adipsusto exerostrud erci eugait at. Ulla adiam
incing et, vullummy num nulla facin ulla amcommy nosto deleniat. Duissecte

Rubrik nbsfdkl mxncvbos
Lutem ipsusci ncilit el ullaor sim adipissi blandit wissecte dolorer aute dolendreet
velesent velenibh ex eum ea consequis nonulla augue tis nostrud tat. Obortissed
te velese molobore dolenissi.
Ommy niametu mmolorp ercing el doloreetum deleseq uatetummy num dolesto
odolorem dolorero dunt praessi. Ming euguera esectet, corer iriusto consequat.

Besöksadress Klosterplan 2, Visby
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
Fax +46 (0)498-21 55 20

Webbplats www.gotland.se
E-post region.gotland@gotland.se
Bankgiro 123-45 67 89
Postgiro 123 45 67 8-9
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2010-10-18

Försäljning av fastigheten Gotland Öja
Botarve 1:46
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 217

•

Ledningskontoret 2010-09-14

•

Tekniska nämnden 2010-08-25, § 167

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-09-23

Ks § 217
Försäljning av fastigheten Öja Botarve 1:46
KS2010/352-25
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 167
- Ledningskontoret 2010-09-14

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Öja Botarve 1:46, f.d. Sudergården ska säljas för 4,3 mnkr. Försäljningen har skett genom mäklare.
Fastigheten saknar taxeringsvärde men är bokförd till drygt 1,8 mnkr.
Ledningskontoret har tillstyrkt framställningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Fastigheten Gotland Öja Botarve 1:46 samt del av fastigheten Gotland Öja
Botarve 1:56 säljs till Gotlands Kalkstensfabrik AB för en köpeskilling av
4,3 mnkr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat
förslag till köpekontrakt.

2010-09-14

1(1)

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Gotland Öja Botarve 1:46
Tekniska nämnden föreslår att fastigheten Gotland Öja Botarve 1:46, fd
Sudergården, och del av fastigheten Öja Botarve 1:56 säljs till Gotlands
Kalkstensfabrik AB med tillträde 1 november 2010.
Försäljningssumman uppgår till 4 300 tkr och den bokförda
realisationsvinsten kan beräknas till ca 2 500 tkr.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Tekniska nämndens förslag bifalles

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-08-25

TN § 167 Försäljning av fastigheten Gotland Öja Botarve 1:46
f d Sudergården
SBF 2010-07-23
Au § 120

Rubricerad fastighet har varit utannonserad till försäljning genom
fastighetsmäklare. Efter budgivning har förslag till köpekontrakt upprättats
med Gotlands Kalkstensfabrik AB som förvärvar fastigheten för 4,3
miljoner med tillträde den 1 november 2010. Köparens avsikt med
fastigheten är bl a boende och restaurang/caféverksamhet.
Detaljplanändring erfordras för planerad verksamhet. Fastigheten saknar
taxeringsvärde men är bokförd till 1 856 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunfullmäktige föreslås att till Gotlands Kalkstensfabrik AB,
org. nr. 556111-1948, försälja fastigheten Gotland Öja Botarve 1:46
samt del av fastigheten Gotland Öja Botarve 1:56 för en köpeskilling
av 4,3 miljoner kronor och i övrigt enligt upprättat förslag till
köpekontrakt.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige
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2010-10-18

Ansvar för verksamhet avseende brandfarliga
och explosiva varor. Taxa.
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 212

•

Ledningskontoret 2010-09-17

•

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:47

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-09-23

Ks § 212
Ansvar för verksamhet avs. brandfarliga och explosiva varor. Taxa
KS2010/381-17
- (Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:47)
- Ledningskontoret 2010-09-17

Med anledning av ny lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (som
ersatt den tidigare (1988:868) som trätt i kraft 1 september 2010 har ledningskontoret föreslagit att uppgiften ska ingå i kommunstyrelsens förvaltning och
utarbetat förslag till delegation av beslutanderätt. Avsikten är att detta ska vara en
temporär lösning i avvaktan på slutligt beslut om nämndorganisation för samhällsbyggnadsfrågorna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd för samtliga kommunens uppgifter enligt lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och
explosiva varor.

•

Byggnadsnämndens uppdrag i dessa ärenden enligt tidigare lagstiftning
upphör samt de tillhörande avgiftsbestämmelserna i gällande taxa för
byggnadsnämndens verksamhet.

•

Avgiftsuttaget för handhavandet av kommunens uppgifter enligt lag
(2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
ska beräknas efter nedlagd arbetstid med tillägg av ett fast grundbelopp på
1 000 kronor. Minsta nedlagda arbetstid ska vara 1 timme och därefter varje
påbörjad 0,5 timme. Timkostnaden ska vara 900 kronor. Om den framräknade
totalkostnaden framstår som oskälig får beloppet jämkas.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-09-23

Ks § 212 forts

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
•

Med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen uppdras åt räddningschefen att fatta
beslut i nedanstående ärenden. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde:
Lagrum
18 § tredje stycket, lag om
brandfarliga och explosiva varor

Ärende
Tillstånd till hantering och överföring av explosiva
varor samt förvaring i flyttbart förråd

19 § tredje stycket, lag om
brandfarliga och explosiva varor

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet

20 § lag om brandfarliga och
explosiva varor

Återkallande av tillstånd

25 § första stycket, lag om
brandfarliga och explosiva varor

Förelägganden och förbud i tillsynsärenden
Avvikelse från gällande taxebestämmelser

Expedieras:
Kommunstyrelsens beslut:
Räddningschefen
Chefsjuristen
Författningssamlingen

2010-09-17

1(2)

Dnr

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ansvar för ärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen
samt tillhörande taxebestämmelser
En ny lag om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010-09-01. I
denna sammanförs ansvaret för tillstånds- och tillsynsfrågor för både
brandfarliga och explosiva varor i stora delar till kommunen. Tidigare låg
tillståndsprövningen för brandfarliga varor på den kommunala nämnd som
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dvs på Gotland
byggnadsnämnden, medan tillsynen låg på den nämnd som svarar för
räddningstjänsten, dvs på Gotland kommunstyrelsen. Tillstånd och tillsyn för
explosiva varor hanterades av polisen.
Den nya lagen lägger alltså polisens tidigare uppgifter med både tillstånd och
tillsyn av explosiva varor på kommunen. Kommunen beslutar själv huruvida
tillstånds- och tillsynsärenden ska handhas en eller flera nämnder. Dock gäller
en nyhet i och med att lagen i 21 § anger att den myndighet som prövar frågor
om tillstånd inom sitt område också har tillsyn över efterlevnaden av lagen
och de föreskrifter som finns.
I kommunen har denna fråga tidigare kommit upp i det ärende som gäller
reglementsändringar till följd av den nya samhällsbyggarorganisationen.
Eftersom sistnämnda ärende ännu inte färdigbehandlats är i dagsläget oklart
hur de ärenden som nu inkommer ska behandlas i den kommunala
organisationen. För att tillfällig lösa den uppkomna situationen, i avvaktan på
beslutet om den nya samhällsorganisationen, har ledningskontoret tagit fram
ett temporärt förslag som lägger alla kommunens uppgifter på
kommunstyrelsen. Det är den enklaste lösningen i dagsläget att samla
ansvaret på en nämnd för att fortsättningsvis utreda om en uppdelning mellan
nämnder är möjligt i och med att både tillstånds- och tillsynsfrågorna måste
ligga på samma nämnd. Konsekvensen av detta förslag blir
byggnadsnämndens ansvar i dessa ärenden enligt tidigare lagstiftning upphör.
För få en praktisk hantering av dessa ärenden krävs att nämndens ansvar
delegeras. Tidigare har kommunstyrelsen delegerat sitt tillsynsansvar till
räddningschefen med rätt att vidaredelegera vilket fortfarande bör gälla men
kompletteras med kommunstyrelsens nya uppgifter. Se nedan i
beslutsförslaget.
Förslaget innehåller också bestämmelser om hur avgiftsuttag ska ske.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

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

Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsen utses till ansvarig nämnd för samtliga kommunens
uppgifter enligt lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor.

•

Byggnadsnämndens uppdrag i dessa ärenden enligt tidigare lagstiftning
upphör samt de tillhörande avgiftsbestämmelserna i gällande taxa för
byggnadsnämndens verksamhet.

•

Avgiftsuttaget för handhavandet av kommunens uppgifter enligt lag
(2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva
varor ska beräknas efter nedlagd arbetstid med tillägg av ett fast
grundbelopp på 1 000 kronor. Minsta nedlagda arbetstid ska vara 1 timme
och därefter varje påbörjad 0,5 timme. Timkostnaden ska vara 900 kronor.
Om den framräknade totalkostnaden framstår som oskälig får beloppet
jämkas.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen beslutas att uppdra beslutanderätten
i nedanstående ärenden till nedan angiven person. Beslut av delegat skall
anmälas till nämndens nästkommande sammanträde

Lagrum

18 § tredje stycket, lag om
brandfarliga och explosiva
varor
19 § tredje stycket, lag om
brandfarliga och explosiva
varor
20 § lag om brandfarliga
och explosiva varor
25 § första stycket, lag om
brandfarliga och explosiva
varor

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Ärende

Tillstånd till hantering och
överföring av explosiva
varor samt förvaring i
flyttbart förråd
Beslut om nya och ändrade
villkor i tillståndet

Delegat

Räddningschefen

Räddningschefen

Återkallande av tillstånd

Räddningschefen

Förelägganden och förbud
i tillsynsärenden

Räddningschefen

Avvikelse från gällande
taxebestämmelser

Räddningschefen

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:47

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Allmänt
En ny lag (proposition 2009/10:203) om brandfarliga och explosiva varor träder ikraft den 1 september 2010.
Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som
kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även
förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen utgör en förenkling och modernisering av de befintliga
reglerna på området.
En förordning som kompletterar lagen arbetas för närvarande fram inom regeringskansliet. Sveriges Kommuner
och Landsting förutser att förändringar i delegeringsordningen även kommer att behöva göras med anledning
av den kommande förordningen. I detta cirkulär föreslås hur delegering kan ske med anledning av den nya
lagen. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att i ett nytt cirkulär föreslå förändringar med anledning av
förordningen när den beslutats. Antingen kan kommunen ta upp ett ärende nu med de förändringar i
delegeringsordning som bör ske till följd av lagen och ta upp ett nytt ärende när förordningen beslutats eller
avvakta och besluta om alla förändringar i delegeringsordningen vid ett och samma tillfälle.
Kort införandetid
Den 23 juni 2010 beslutade riksdagen om att den nya lagen skall gälla fr.o.m. den 1 september 2010. Orsaken
som anges till att införandet tidigareläggs är att Sverige måste implementera EU-direktiv om regler för spårning
av sprängämne i svensk lagstiftning.
Det innebär 69 dagar från beslut till ikraftträdande, vilket är en extrem kort införandetid. SKL har under åren,
vid samtal med staten, framhållit att rimlig införandetid är ett år. Det nya ansvaret för kommunen, enligt
nedan, förutsätter att en mängd politiska beslut behandlas i beredningar och fullmäktige. Även om alla underlag
vore klara samma dag som riksdagsbeslutet kom skulle sannolikt inte den administrativa behandlingen hinna
vara klar i tid till den 1 september.
Nyheter
Nytt i sak är att tillståndshanteringen beträffande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna, i
stället för som i dag av polismyndigheten. Vidare föreslås viss modifiering av brotten mot lagstiftningen och de
straffskalor som är knutna till dessa.
Några av de mest framträdande förändringarna är:
* Kommunen blir ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring för explosiva varor.
* Kommunen får själv bestämma över var tillstånds- och tillsynsfrågor ska hanteras inom kommunen.
* Kommunen får vidgade möjligheter till samverkan med andra kommuner.
* Kommunen får ta ut avgifter för sitt arbete med tillståndshandläggning och tillsyn även för explosiva varor.
* Kommunens beslut meddelade enligt lagen eller tillhörande föreskrifter får överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Myndighetens för samhällsskydd och beredskap
(MSB) beslut meddelade enligt lagen eller tillhörande föreskrifter får överklagas hos förvaltningsrätten.
* De generella krav som gäller för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor samlas i ett sammanhang i
lagen för att det ska bli tydligare vad som krävs av verksamhetsutövarna.
* Det tydliggörs att lagen även syftar till att förebygga obehörigt förfarande med varorna, till exempel stöld,
användning i grov brottslighet eller terrorsammanhang.
* Det blir tydligare vad som ska prövas när tillstånd ges.
* En skärpning är att väsentliga överträdelser av reglerna ska leda till att tillstånd återkallas.
* Det förtydligas att MSB utövar marknadskontroll över explosiva varor samt produkter som används vid
hantering av brandfarliga eller explosiva varor och för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter.
* Lagen innehållet också de bemyndiganden som behövs samt vissa administrativa bestämmelser.
Kommunal organisation och samverkan

Enligt 26 § lag om brandfarliga och explosiva varor ska en kommuns uppgifter enligt denna lag fullgöras av en
eller flera nämnder. Eftersom kommunfullmäktige bland annat beslutar om nämndorganisationen i kommunen
ska kommunfullmäktige fatta beslut om vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra de uppgifter som ankommer
på kommunen enligt denna lag.
Enligt samma paragraf kan en kommun träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen
har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. I dessa fall skrivs ett samverkansavtal mellan
kommunerna där det framgår vilka uppgifter som den andra kommunen ska sköta. Kommunens ansvar för
verksamheten överlåts inte, utan endast själva utförandet.
Delegering inom nämnd regleras i 6 kap. 33 § kommunallagen. Bestämmelsen ger de kommunala nämnderna
möjlighet att delegera den beslutanderätt som ankommer på nämnderna till ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärende, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen. 34 § reglerar delegeringsförbudet
rörande ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet, framställningar eller
yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. En gemensam
nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna
att besluta på nämndens vägnar.
En nämnd kan som nämnts delegera uppgifter till en tjänsteman i kommunen dels för att avlasta nämnden
mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning med
kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Samtliga beslut som fattas efter delegering från nämnden ska
anmälas tillbaka till nämnden. Detta ska ske för att nämnden ska få information, men också för att
överklagandefrister ska börja löpa. Nämnden får besluta hur anmälan av delegeringsbeslut ska ske. Observera
att i de fall ansvaret för lagen lagts i kommunalförbund och förbundet delegerat till tjänsteman, sker anmälan
av delegeringsbesluten till förbundsfullmäktige eller förbundsdirektion.
En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den andra
kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte
sådana ärenden som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24-27 §§ och
35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.
Även ärenden som delegerats till tjänsteman i annan kommun ska anmälas tillbaka till ansvarig nämnd.
Beslut om föreläggande och förbud förenat med vite ska inte delegeras, eftersom det inte kan anses vara ett
rutinmässigt beslut.
Exempel på delegeringsordning framgår av bilaga.
Kommunalförbund
Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt denna lag,
exempelvis genom gemensam nämnd eller kommunalförbund.
Ett kommunalförbund kan inte själv ta på sig uppgifter utöver vad som lagts på förbundet i förbundsordningen.
I ändamålsparagrafen tas de uppgifter förbundet ska syssla med upp. För kommuner som har sin
räddningstjänst i kommunalförbund krävs att förbundsordningen görs om och ändamålsparagrafen
kompletteras i de fall tillsynsuppgifter eller andra uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska
tillföras förbundet.
Förbundets ändamål ska anges i förbundsordningen. Ändamålet anger kommunernas syfte med verksamheten,
den kommunala poängen. Det är viktigt med en tydlig beskrivning av ändamålet utifrån både revisions- och
ansvarssynpunkt. Förbundet får klara gränser för sin verksamhet. Eftersom kommunalförbundet påverkar
medlemskommunernas kompetens på området avgränsar ändamålet också medlemmarnas befogenheter.
Möjligheten för en kommun att göra kompletterande insatser i en verksamhet som överlämnats till ett
kommunalförbund avgörs med ledning av förbundsordningen.
Mot denna bakgrund är det lämpligt att göra en exemplifiering av de uppgifter man överför till
kommunalförbundet med en allmän hänvisning till lagen om brandfarliga och explosiva varor enligt nedan:
"X § Ändamål"
Förbundets syfte är att svara för en gemensam räddningstjänst i medlemskommunerna i enlighet med vad som
åvilar var och en av kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det ankommer därvid på
förbundet att bland annat:

• xxx
• xxx
• xxx
Det är vidare förbundets syfte att svara för uppgifter enligt lagen (2010:xx) om brandfarliga och explosiva varor
som åvilar var och en av kommunerna i förbundet. Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:
• Meddela tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor.
• Återkalla tillstånd i förekommande fall.
• Utöva tillsyn över efterlevnaden av givna tillstånd.
• Meddela förelägganden och förbud i förekommande fall.
• Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning m.m.
Mer om kommunal samverkan finns att läsa i boken "Kommunala samverkansformer - avtal, interkommunala
företag, gemensam nämnd, kommunalförbund" som framtagits av Sveriges Kommuner och Landsting och finns
att beställa på SKL Kommentus förlag, ISBN 9-789173-45229. I boken finns också exempel på
förbundsordningar och samverkansavtal.
Avgifter
27 § Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov,
godkännande av föreståndare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som
en explosiv vara.
För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag får avgift för tillsynen och för provtagning och
undersökning av prov av varan tas ut endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte uppfyller
ställda krav.
Den verksamhet som tidigare skett av polisen var subventionerad av staten via stadsbidrag. När kommunen
beslutar om avgifter för sin verksamhet skall detta avgiftssystem vara kostnadsneutralt. I praktiken innebär det
att man inte kan utgå från tidigare avgiftsnivåer samt att de avgifter som kommunen beslutar om kommer vara
högre än tidigare.
Tystnadsplikt och överklagande
33 § Den som tar eller har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag får inte obehörigen röja eller
utnyttja vad han eller hon därvid erfarit om någons affärs- eller driftsförhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Tystnadsplikten gäller i enskild verksamhet. I all kommunal verksamhet gäller den reglering som finns i
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Tillämpliga paragrafer är i första hand 30 kap. 27 § OSL som rör
kommunal tillsynsverksamhet samt 30 kap. 28 § OSL som rör tillståndsgivning vid kommunal myndighet.
En kommuns beslut enligt lag om brandfarliga och explosiva varor eller enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Stöd från staten
MSB har fått i uppdrag av regeringen att ge vägledning vid tillståndshandläggning under den första tiden efter
lagens ikraftträdande. MSB ska även bidra tillsynsvägledning till kommunerna i form av stöd och råd i
tillsynsfrågor, vilket även omfattar uppföljning, utvärdering och samordning av kommunens operativa tillsyn.
Under hösten 2010 genomför MSB ett antal informationstillfällen för beslutsfattare i kommunerna. På
informationstillfällena ges översiktlig information om den nya lagstiftningens innehåll. Myndigheten arrangerar
även seminarier för handläggare på kommunerna som kommer att ansvara för frågor gällande explosiva varor.
Seminarierna kommer att ge en grund till handläggare för att lättare komma igång med ärendehanteringen.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Gunilla Glasare
Ann-Sofie Eriksson

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2010-10-18

Ändring av tandvårdstaxan
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 213

•

Ledningskontoret 2010-09-16

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 435 och 2010-09-16, § 460

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-09-23

Ks § 213
Ändring av tandvårdstaxan
KS2010/370-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-09-13, § 360
- Ledningskontoret 2010-09-16

Med anledning av ändringar i den s.k. referensprislistan har hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att tandvårdstaxan ska ändras och att taxan på sikt ska
överensstämma med referensprislistan.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
•

De föreslagna ändringarna i tandvårdstaxan fastställs att gälla fr.o.m.
1 november 2010.

•

Inriktningen bör vara att priserna i tandvårdstaxan på sikt överensstämmer
med referensprislistan.

2010-09-16

Ledningskontoret
Åke Wennerberg

Kommunstyrelsen

Korrigering av tandvårdstaxan p g a ändrade referenspriser
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i protokollsutdrag 2010-09-13, §360,
föreslagit att tandvårdstaxan ändras med målet att taxan på sikt ska
överensstämma med den nationella referensprislistan.
Under 2008 genomförde regeringen en tandvårdsreform för vuxna. Ett skydd
mot höga kostnader har införts. Ett system för referenspriser har upprättats.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om referenspriser
för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet. Referenspriserna
ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar vid en
tandvårdsbehandling. En ny nationell referensprislista gäller fr o m 2010-0701.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ändrad taxa.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Förslaget till ändrad tandvårdstaxa fastställs att gälla
fr o m 2010-11-01

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

3

Sammanträdesdatum

HSN § 435 Nya åtgärder i tandvårdtaxan
–

− HSN 2010/16 Förslag till nya åtgärder i tandvårdtaxan

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner
taxorna för de nya åtgärderna i tandvårdsstödet. Åtgärderna och priserna ska
gälla från 2010-07-01.

Bakgrund 3 maj 2010: HSN au § 386 Nya åtgärder i tandvårdtaxan
Under 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.
(Statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:145 3§). Ett skydd mot höga kostnader har
införts. Ett system för referenspriser har upprättats och en prisportal på Internet
gör det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
I lagen ges en allmän definition av vilken tandvård som regeringen anser är så
prioriterad att den skall kunna berättiga till statligt tandvårdsstöd.
Bestämmelsen kompletteras med särskilda föreskrifter om vilka
tandvårdsåtgärder som berättigar till ersättning enligt lagen och under vilka
förutsättningar ersättning lämnas för åtgärderna. För varje sådan åtgärd har ett
referenspris beslutats. Systemet skall fungera så att vårdgivaren får ersättning
per utförd åtgärd. Referenspriset utgör grunden för beräkningen av
tandvårdsersättningen och skall även fungera som jämförelsepris för
patienterna. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden behålls. Reformen
trädde i kraft den 1 juli 2008.
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har föreslagit att ett antal nya
åtgärder skall ingå i tandvårdsstödet från den 1 juli 2010. Åtgärderna har inte
tidigare funnits i tandvårdstaxan och saknar därför prissättning för
Folktandvården Gotland.
TLV har lagt ett referenspris på varje åtgärd. Folktandvården Gotland strävar
efter att taxan ska ligga i paritet med de nationella referenspriserna, och
föreslår därför att priset för åtgärden i Folktandvården Gotlands taxa
överensstämmer med det nationella referenspriset för åtgärden. Priserna
framgår av bilaga.
TLV kommer att en gång om året (1 september) se över referenspriserna. I
samband med eventuella justeringar av referenspriserna kommer
Folktandvården Gotland till Kommunfullmäktige lägga förslag på
korrigeringar av Folktandvårdens taxa.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\_100517\17 maj 2010.doc, 10-05-25
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

4

Sammanträdesdatum

Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
Kommunfullmäktige godkänner taxorna för de nya åtgärderna i
tandvårdsstödet. Åtgärderna och priserna ska gälla från 2010-07-01.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

13 september 2010

2

Sammanträdesdatum

HSN § 460 Korrigering av tandvårdstaxan p.g.a. ändrade
referenspriser
HSN 2010/16 Korrigering av tandvårdstaxan p.g.a. ändrade referenspriser

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
ändra tandvårdstaxan i enlighet med hälso- och sjukvårdsförvaltningens
förslag, med målet att taxan på sikt ska överensstämma med den nationella
referensprislistan. Den nya taxan ska gälla från 2010-10-01.

Tandvårdschefen presenterar förslaget till ändring i tandvårdstaxan.
Tandvårdschefen informerar även om att priserna för Frisktandvård kommer att
införlivas i tandvårdstaxan.
Bakgrund HSN au 6 september 2010: § 368 Korrigering av
tandvårdstaxan p.g.a. ändrade referenspriser
Under 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna.
(Statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:145 3§). Ett skydd mot höga kostnader har
införts. Ett system för referenspriser har upprättats.
Referenspriset utgör grunden för beräkningen av tandvårdsersättningen och
skall även fungera som jämförelsepris för patienterna. Den fria prissättningen
på tandvårdsmarknaden behålls.
En ny nationell referensprislista gäller från 2010-07-01.
Mot bakgrund av ovanstående har Folktandvården Gotland behov av att justera
tandvårdstaxan snarast. Målsättningen är att Folktandvården Gotlands prislista
ska ligga i nivå med, eller i närheten av, referensprislistan som gäller från
2010-07-01.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige att tandvårdstaxan ändras så att den överensstämmer med
den nationella referensprislistan från 2010-07-01. Den nya taxan ska gälla från
2010-10-01.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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21 april 2010
HSN 2010/16
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Korrigering av tandvårdstaxan: nya åtgärder
Bakgrund
Under 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. (Statligt
tandvårdsstöd, SFS 2008:145 3§). Ett skydd mot höga kostnader har införts. Ett system för
referenspriser har upprättats och en prisportal på Internet gör det enklare för den enskilde att
jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
I lagen ges en allmän definition av vilken tandvård som regeringen anser är så prioriterad att
den skall kunna berättiga till statligt tandvårdsstöd. Bestämmelsen kompletteras med särskilda
föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som berättigar till ersättning enligt lagen och under
vilka förutsättningar ersättning lämnas för åtgärderna. För varje sådan åtgärd har ett
referenspris beslutats. Systemet skall fungera så att vårdgivaren får ersättning per utförd
åtgärd. Referenspriset utgör grunden för beräkningen av tandvårdsersättningen och skall även
fungera som jämförelsepris för patienterna. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden
behålls. Reformen trädde i kraft den 1 juli 2008.
Förslag
TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har föreslagit att ett antal nya åtgärder skall
ingå i tandvårdsstödet från den 1 juli 2010. Åtgärderna har inte tidigare funnits i
tandvårdstaxan och saknar därför prissättning för Folktandvården Gotland.
TLV har lagt ett referenspris på varje åtgärd. Folktandvården Gotland strävar efter att taxan
ska ligga i paritet med de nationella referenspriserna, och föreslår därför att priset för åtgärden
i Folktandvården Gotlands taxa överensstämmer med det nationella referenspriset för
åtgärden. Åtgärderna och referenspriserna presenteras i bilaga 1.
TLV kommer att en gång om året (1 september) se över referenspriserna. I samband med
eventuella justeringar av referenspriserna kommer Folktandvården Gotland till
Kommunfullmäktige lägga förslag på korrigeringar av Folktandvårdens taxa.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner taxorna för de nya
åtgärderna i tandvårdsstödet (enligt bifogat förslag). Åtgärderna och priserna ska gälla från
2010-07-01.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Folktandvården Gotland

Postadress
S:t Göransg 5
621 84 VISBY

Besöksadress
Mun- och Käkcentrum
Plan 6B, Visby Lasarett

Monica Palmö
tandvårdschef
0498 - 26 84 28
fax 0498 - 20 35 77

Mailadress
monica.palmo@hsf.gotland.se

Mobiltelefon
0708-811857
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HSN 2010/16
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bilaga 1
Nya åtgärder i Tandvårdsstödet och referenspriser, från 2010-07-01
343

Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller
periimplantit

1 020 kr

Åtgärden innefattar mycket omfattande behandling av periimplantit eller
depuration/mekanisk infektionsbekämpning vid mycket omfattande
parodontala problem, och särskilt tidskrävande behandling om 90 minuter
eller mer total tidsåtgång.

435

785 kr

Avlägsnande av ett implantat
Åtgärden innefattar avlägsnande av ett inte integrerat implantat utan
operation. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 442, 443, 444 eller 445
för samma patient och under samma dag. Åtgärden är
ersättningsberättigande en gång per patient, tandposition och
ersättningsperiod.

436

150 kr

Avlägsnande av implantat, enkel
Åtgärden innefattar avlägsnande av ett inte integrerat implantat utan operation
inom samma område för lokalanestesi som annan behandling vid samma
behandlingstillfälle

444

Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller
fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation,
per operationstillfälle
Åtgärden avser mycket omfattande operation vid sju tänder eller fler med
parodontal sjukdom i ena eller båda käkar och innefattar mekanisk
infektionsbekämpning med uppfällning av lambå samt i förekommande fall
extraktion av tand eller borttagande av inte integrerat implantat.
Åtgärden avser även parodontal operation av tre tänder eller fler och vid
samma operationstillfälle
– periimplantitoperation vid två implantat, eller
– operativt avlägsnande av tand eller annan vävnad.

4 925 kr

445

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat
eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan
operation, per operationstillfälle
Åtgärden avser omfattande operation vid fem implantat eller fler med
periimplantit i ena eller båda käkar. Åtgärden innefattar mekanisk
infektionsbekämpning med uppfällning av lambå samt i förekommande fall
borttagande av inte integrerat implantat eller extraktion av tand.
Åtgärden avser även omfattande periimplantitoperation vid tre implantat
eller fler och vid samma operationstillfälle
– operation vid parodontal sjukdom vid två tänder, eller
– operativt avlägsnande av tand eller annan vävnad.
Åtgärden omfattar inte borttagande av implantatbro.

4 925 kr

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Folktandvården Gotland

Postadress
S:t Göransg 5
621 84 VISBY

Besöksadress
Mun- och Käkcentrum
Plan 6B, Visby Lasarett

0498 - 26 84 28
fax 0498 - 20 35 77

Mailadress
monica.palmo@hsf.gotland.se

Mobiltelefon
0708-811857
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
839

2 700 kr

Inmontering av radikulärförankring
Åtgärden innefattar rebasering av täckprotes med samtidig inmontering av
förankringselement. Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 833, 834,
835, 836 eller 837 för samma käke och patient, under samma dag och med
samma behandlare.

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning
Åtgärden innefattar slipning av flera tänder eller protetiska konstruktioner för
att utjämna ocklusala interferenser eller anpassa ocklusionsplanet. Åtgärden
innefattar puts, polering, fluorbehandling och uppföljning, samt i
förekommande fall modeller. Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per
patient, ersättningsperiod och behandlare.

1 695 kr

846

Skena för vertikal platsberedning.
Åtgärden innefattar laboratorieframställd skena (av typ Dahlskena). Åtgärden
innefattar avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av dess
funktion och effekt upp till sex månader efter utlämnandet. Åtgärden är
ersättningsberättigande en gång per patient, ersättningsperiod och behandlare.

4 540 kr

847

Klammerplåt
Åtgärden innefattar bettspärrplåt eller bettkorrigeringsplåt. Åtgärden innefattar
avtryck, anpassning, kontroller och justering samt uppföljning av funktion och
effekt upp till sex månader efter utlämnandet. Åtgärden är
ersättningsberättigande en gång per patient, ersättningsperiod och behandlare.

3 065 kr

Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Folktandvården Gotland

Postadress
S:t Göransg 5
621 84 VISBY

Besöksadress
Mun- och Käkcentrum
Plan 6B, Visby Lasarett

0498 - 26 84 28
fax 0498 - 20 35 77

Mailadress
monica.palmo@hsf.gotland.se

Mobiltelefon
0708-811857

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8
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Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2011
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-08-26, § 187

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige
sammanträder följande dagar 2011:
21 februari
21 mars
26 april
13 juni
12 september
24 oktober
28 november
12 december

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-08-26
2010-08-16

Ks § 187
Au § 185

Sammanträdesdagar 2011

Förslag till sammanträdesdagar 2011 med utgångspunkt i dagens budget.
Kommunstyrelsen: 27 januari, 17 februari, 24 mars, 14 april, 26 maj, 21 juni,
30 augusti, 22 september, 27 oktober, 22 november och 19 december.
Arbetsutskottet: 18 januari, 1 och 8 februari, 1 och 15 mars, 5 april, 2-4 och 6 maj
(budgetberedning), 17 maj, 9 juni, 16 augusti, 6 och 13 september, 3-5 och 7 oktober
(budgetavstämning), 18 oktober, 1, 11 och 29 november, samt 6 december.
Kommunstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Fullmäktige föreslås sammanträda följande dagar 2011:
21 februari, 21 mars, 26 april, 13 juni, 12 september, 24 oktober, 28 november
och 12 december.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Serviceförvaltningen: Informationstjänster
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Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2010-10-18

Erbjudande om undersökning av prostatakörteln. Motion av Amy Öberg m.fl. (FP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 201

•

Motion 2009-10-07

•

Ledningskontoret 2010-04-14

•

Hälso- och sjukvården 2010-06-28, § 445

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

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Godartad prostataförstoring
Godartad prostataförstoring kallas en förstoring av prostatakörteln som inte beror på
allvarig sjukdom. De vanligaste symtomen är problem med att tömma urinblåsan.
Problemen kan behandlas med läkemedel eller operation.
Förstoring av prostatakörteln är vanligt hos män när de blir äldre. De vanliga symtomen börjar
i 60-årsåldern, men de kan komma redan vid 40-50-årsåldern. Ungefär varannan man som
passerat 70-år har besvär av sin prostataförstoring.
Prostatakörteln som också kallas blåshalskörteln sitter strax nedanför urinblåsan och omger
som en manschett urinrörets första del från blåsan räknat. Prostatakörteln har till uppgift att
bilda transportvätska åt mannens spermier.
Många män upplever inga eller endast små besvär vid godartad prostataförstoring. Dessa fall
behöver ingen behandling.
När prostatakörteln blir större kan den dock klämma åt urinröret och/eller bukta in i
urinblåsan, vilket kan göra det besvärligt att kissa eller tömma blåsan helt. Mest störande är
upprepade nattliga tömningar.
Ibland kan prostataförstoring leda till att det blir totalt stopp, ingen urin kan passera genom
urinröret. När det händer upplever man ofta svåra urinträngningar och stark smärta. Man blir
då tvungen att söka akut och få urinblåsan tömd med en kateter.
Godartad prostataförstoring utvecklas inte till cancer i prostatan. Men prostataförstoring och
prostatacancer kan uppträda samtidigt. Prostatacancer kan även göra att prostatakörteln
förstoras och symtomen för de två sjukdomarna kan likna varandra.
Det finns olika sätt att undersöka storleken på prostatakörteln. Det mest tillförlitliga sättet att
få fram storleken är att göra en ultraljudsundersökning.
Vid en mycket förstorad prostatakörtel är obehagen för mannen och hela familjen mycket
stora. Han kan inte kissa själv utan antingen gå med kateter eller tömma sig själv med en
kateter flera gånger per dygn.
Vi föreslår
- en ultraljudsundersökning av prostatakörteln tidigt för att undvika dessa obehag. Ett
erbjudande till alla män över 50 år att v.a. år att göra denna undersökning. Då ser man
i tid om prostatakörteln har blivit förstorad och kan börja behandlingen.
Visby den 7 oktober 2009

Amy Öberg

Mats-Ola Rödén

Bror Lindahl

GOTLANDS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2010-09-23
2010-09-02

Ks § 201
Au § 199

Motion. Erbjudande om undersökning av prostatakörteln
KS2009/407-90
- Motion 2009-10-07
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-04-12 och 06-28
- Ledningskontoret 2010-08-17

Amy Öberg m.fl. (fp) har i motion föreslagit att alla män över 50 år ska erbjudas
ultraljudsundersökning vart annat år för att möjliggöra tidig behandling vid
förstorad prostatakörtel.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har hänvisat till yttrande från kirurgkliniken, som
anser att betingelserna för screening inte är uppfyllda och bestämt avråder från
den föreslagna hälsoundersökningen. Arbetsutskottet återremitterade ärendet till
hälso- och sjukvårdsnämnden för att få svar på frågan om den efterfrågade
undersökningen kunde erbjudas i samband med hälsoundersökning, eftersom
någon screeningverksamhet inte varit avsedd. Hälso- och sjukvårdsnämnden står
fast vid sin tidigare uppfattning och anser att undersökningen ska genomföras när
det är medicinskt motiverat.
Ledningskontoret har hänvisat till kirurgklinikens sakkunnigbedömning och
föreslagit att motionen ska avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttranden.

2010-04-14

1(1)
Dnr
KS2009/407

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Motion, screening av godartad prostataförstoring
Amy Öberg m fl (FP) yrkar i en motion till kommunfullmäktige att ultraljudsundersökning av prostatakörteln ska erbjudas alla män över 50 år för att
identifiera de som har förstorad prostatakörtel och erbjuda tidig behandling.
Motionärerna menar att förstorad prostatakörtel är vanligt hos män över 50 år.
Många upplever inga eller endast små besvär av detta men somliga får betydande besvär. Som regel utvecklas inte godartad prostataförstoring till cancer
i prostatan. Men prostataförstoring och cancer kan förekomma samtidigt och
då kan symtomen för de olika sjukdomarna likna varandra. De som får
besvärande symtom får obehag i sin livssituation som även kan påverka hela
familjen. Motionärerna menar att det mest tillförlitliga sättet att identifiera
storleken på prostatakörteln är en ultraljudsundersökning. Resultaten av denna
kan utgöra grund för vidare åtgärder.
Motionen har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträde
2010-04-12. Kirurgkliniken, med specialistkompetens inom urologi, avråder
från hälsoundersökning avseende diagnosen godartad prostataförstoring,
framför allt på grund av att det inte finns några fördelar med att problemet
upptäcks tidigt (ännu inte symtomgivande) och att behandling (oavsett medicinsk eller kirurgisk) kan vara förknippad med både risker och biverkningar.
Ledningskontorets bedömning:
Yttrandet från kirurgkliniken beskriver på ett sakligt sätt villkoren för all form
av screeningverksamhet och deras slutsats beträffande denna fråga synes vara
väl underbyggd.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens beslut avslås
motionen avseende screening av godartad prostataförstoring

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

regiondirektör

utvecklingsdirektör

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Hälso- och sjukvårdsnämnden

28 juni 2010

2

Sammanträdesdatum

HSN § 445. Motion. Erbjudande om
ultraljudsundersökning av prostatakörteln för män över
50 år
–

HSN 2009/343, se HSN § 429, Ks Au § 111, Motion, Förvaltningens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser motionen besvarad med förvaltningens
yttrande.

Bakgrund 15 juni 2010: HSN au § 346. Motion- Erbjudande om
ultraljudsundersökning av prostatakörteln för män över 50 år –
återremitterat ärende
I en motion har föreslagits att ultraljudsundersökning av prostatakörteln skall
erbjudas alla män över 50 år vart annat år för att i tid diagnostisera förstorad
prostatakörtel och därmed starta behandling tidigt. Hälso- och
sjukvårdsnämndens svar på motionen var att avråda från hälsoundersökning
avseende diagnosen godartad prostataförstoring.
Ärendet har återremitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden (Ks Au § 111) för
att få svar på frågan om den efterfrågade undersökningen kan erbjudas i
samband med hälsoundersökning, eftersom någon screeningsverksamhet inte
varit avsedd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar är att varken screening eller riktad
hälsoundersökning med ultraljud av prostatakörtel är motiverad vid godartad
prostataförstoring. Skälen är framför allt att det föreligger en dålig korrelation
mellan prostatakörtelns storlek och avflödeshinder. Förvaltningens hållning är
således att ultraljud av prostatakörteln skall besparas till de patienter som söker
för symptom i form av exempelvis vattenkastningsbesvär och där det efter
medicinsk bedömning finns anledning att utföra undersökningen.
Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\_100628\28 juni 2010.doc, 10-07-01

GOTLANDS
KOMMUN
Hälso- och sjukvården

1(1)
12 april 2010
HSN 2009/343

Svar på motion till kommunfullmäktige avseende
screening av godartad prostataförstoring
Till kommunfullmäktige har motionärer föreslagit att ultraljudsundersökning
av prostatakörteln skall erbjudas alla män över 50 år vart annat år för att i tid
diagnosticera förstorad prostatakörtel och därmed starta behandling tidigt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på uppdrag av Hälso- och
sjukvårdsnämnden efterhört professionens synpunkter i frågan (se bilaga).
Sammanfattning av dessa synpunkter är att avråda från hälsoundersökning
avseende diagnosen godartad prostataförstoring framför allt på grund av att det
inte finns några fördelar med att problemet upptäcks tidigt (ännu inte
symtomgivande) och att behandling (oavsett medicinsk eller kirurgisk) kan
vara förknippad med både risker och biverkningar.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med förvaltningens yttrande.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och Sjukvården stab/adm
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

Jan Carlson
sjukhuschef

sjukvarden@gotland.se
Org nr Gotlands Kommun
Gotlands Kommun på Internet;
SE212000-0803-17
http://www.gotland.se
g:\hsf\hs\__diarie\-....2009\0343.09\svar motion benign prostata.doc 2010-04-12 16:17
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7 juni 2010

HSN 2009/343

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion om erbjudande om undersökning av
prostatakörteln
I en motion har föreslagits att ultraljudsundersökning av prostatakörteln skall
erbjudas alla män över 50 år vart annat år för att i tid diagnosticera förstorad
prostatakörtel och därmed starta behandling tidigt. Hälso- och
sjukvårdsnämndens svar på motionen var att avråda från hälsoundersökning
avseende diagnosen godartad prostataförstoring.
Ärendet har återremitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden (Ks Au § 111) för
att få svar på frågan om den efterfrågade undersökningen kan erbjudas i
samband med hälsoundersökning, eftersom någon screeningsverksamhet inte
varit avsedd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar är att varken screening eller riktad
hälsoundersökning med ultraljud av prostatakörtel är motiverad vid godartad
prostataförstoring. Skälen är framför allt att det föreligger en dålig korrelation
mellan prostatakörtelns storlek och avflödeshinder. Förvaltningens hållning är
således att ultraljud av prostatakörteln skall besparas till de patienter som söker
för symptom i form av exempelvis vattenkastningsbesvär och där det efter
medicinsk bedömning finns anledning att utföra undersökningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen anses besvarad med
ovanstående yttrande.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Jan Carlson
sjukhuschef

Hälso- och Sjukvården Visby lasarett Tfn 0498 – 26 87 99
Jan.carlson@hsf.gotland.se
Org nr Gotlands Kommun
Gotlands Kommun
Fax 0498 – 20 35 58
Gotlands Kommun på Internet;
SE212000-0803-17
621 84 VISBY
http://www.gotland.se
g:\hsf\hs\__diarie\-....2009\0343.09\svar nr 2 på motion undersökning av prostatakörteln.doc 2010-06-07 11:31

1(2)
Bilaga
2010-03-02
Kirurgkliniken

Till Hälso-och sjukvårdsförvaltningen

Yttrande angående motion till kommunalfullmäktige om
hälsoundersökning avseende godartad prostataförstoring
Om riktade hälsoundersökningar av symptomlösa personer, sk screening, ska
kunna motiveras måste bland annat följande grundförutsättningar vara
uppfyllda:
A Enkelt prov: Den aktuella sjukdomen bör kunna upptäckas med en
förhållandevis enkel provtagning eller undersökning
B Entydigt provsvar: Undersökningsresultatet bör kunna ge ett entydigt svar
på frågan huruvida någon behandling skall ges eller inte
C Bra behandling: Sjukdomen bör till ett rimligt pris, helst både ekonomiskt
och humanitärt, kunna botas när den upptäcks på ett tidigt stadium. Tidig
behandling bör vidare ha uppenbara fördelar jämfört med sen behandling (dvs
när symptom uppkommit), ex-vis i form av att behandlingen blir enklare eller
att chansen till bot är större.
Ad a) Ultraljudsundersökning av prostatakörteln för storleksbestämning
innebär att man för in en stavformad ultraljudssändare genom
ändtarmsöppningen. Prostatakörteln kan därigenom avbildas och
storleksbestämmas. Undersökningen, som är ofarlig, tar uppskattningsvis 5-10
min i anspråk och kan betraktas som en, för patienten, förhållandevis enkel
undersökning, som i de flesta fall inte är förknippad med några stora obehag.
Undersökningen är alltså i sig inte olämplig för screeningändamål.
Ad b) Ett entydigt samband mellan graden av prostataförstoring och graden av
blåstömningproblem saknas; En måttlig prostataförstoring kan ge ett uttalat
tömningsproblem och en höggradig prostataförstoring kan förekomma utan
några som helst symtom eller andra tecken på behandlingskrävande
tömningshinder. Det är alltså inte graden av prostataförstoring utan digniteten
på det avflödeshinder som prostataförstoringen ibland orsakar, som avgör om
behandling skall sättas in eller inte. Villkoret för screening är således inte
uppfyllt.

Hälso- och Sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

http://www.gotland.se/hs
http://www.gotland.se/hsn

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17

2(2)
Bilaga
2010-03-02
Kirurgkliniken

Ad c) Tidig behandling, dvs behandling av måttliga tömningsproblem, oavsett
prostatastorlek, är oftast inte indicerat överhuvudtaget. Det finns därför inga
fördelar med att problemet identifieras på ett tidigt - ännu inte symtomgivande
stadium. Det är förvisso sant att kirurgisk behandling av höggradig
prostataförstoring ofta är mer komplicerad än behandling av måttlig förstoring.
Detta faktum kan dock aldrig motivera förebyggande åtgärder, eftersom all
behandling – oavsett om man väljer medicinsk eller kirurgisk – kan vara
förknippad med både risker och biverkningar, något som man givetvis inte kan
utsätta symptomlösa individer för. Screeningvillkoret är sålunda inte uppfyllda.
Av ovannämnda uppenbara skäl avrådes därför bestämt från
hälsoundersökning av gotländska män avseende diagnosen godartad
prostataförstoring.

Gustaf Rehn
Specialist urologi

Hälso- och Sjukvården
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

http://www.gotland.se/hs
http://www.gotland.se/hsn

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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2010-10-18

Ökad lokaldemokrati
Motion av Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 199

•

Motion 2010-10-22

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

MOTION
Stefaan De Maecker m.fl.
2010-02-22

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KONKRETA STEG TILL EN ÖKAD LOKALDEMOKRATI
Invånarna på Gotland ger kommunen låga betyg när det gäller demokrati och inflytande. Det har på
senare tid hållits ett antal bra genomförda breda dialoger som till exempel kring kommunens
matorganisation. I andra viktiga frågor så som i frågan om vem som ska ansvara för färjetrafiken
mellan Gotland och fastlandet verkar gotlänningarna dock inte kunna komma till tals. Tyvärr finns det
fortfarande allt för många exempel där gotlänningarna inte får en chans att direkt påverka besluten
eller ens göra sina röster hörda.
Sedan länge har kommunen kunnat fakturera tusentals gotlänningar för till exempel vatten och
avlopp. År 2010 borde det med tillgänglig teknik vara möjligt att även hämta in synpunkter från
invånarna på ett enkelt och icke-administrativt sätt. Via internet borde man kunna göra det möjligt för
breda rådslag med medborgarna. För dem som inte lätt har tillgång till internet eller inte behärskar
mediet kan biblioteken fungera som medborgarportal där man kan få hjälp att ändå delta i liknande
rådslag.
En annan viktig förbättringspotential finns i hur tillgängliga och attraktiva våra
kommunfullmäktigemötena är. Idag erbjuder dessa möten knappt ett sprudlande politiskt forum där
många invånare får insyn i beslutsmaskineriet. Ett stort ansvar åvilar givetvis oss politiker själva, men
ett antal ändringar skulle väsentligt kunna bidra till att öka vitaliteten i mötena.
För det första bör det vara tillåtet att applådera när ledamöterna så känner. Vidare bör det undvikas
att betunga mötena med långa, ibland timlånga, tjänstemannadragningar i mötets inledning. Dessa
kan istället för de politiker och den delen av allmänheten som anser sig behöva få bättre
bakgrundskunskap för att hänga med i debatten förläggas före mötets början. Interpellationsdebatter
som ofta utmärker sig genom att fler politiker deltar i samtalen och som ofta anknyter till mer
dagsaktuella händelser borde värderas upp i dagordningen istället för att, som nu, avhandlas på slutet
när klockan har hunnit bli sen och det gapar tomt i läktarna.
Genom att använda enkla automatiserade system kunde man skynda på långdragna processer i
fullmäktige samt göra det mer åskådarvänligt. Så skulle till exempel utrustning för rösträkning snabba
på voteringar och en projekterad lista med anmälda talare på en vägg i samlingslokalen ge en bild av
vem som talar och är på tur att tala. Mötena borde filmas in och läggas ut på kommunens hemsida.
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige
att återupprätta den så kallade demokratigruppen som bland annat ska se över och utvärdera rutiner
för kommunfullmäktigemötena, se över möjligheterna att enkelt kunna genomföra stora rådslag bland
invånarna inför viktiga beslut samt lämna förslag på andra åtgärder i syfte att fördjupa den lokala
demokratin
Visby den 22 februari 2010

Stefaan De Maecker (mp)

Viveca Bornold (mp)

Matias Lundström (mp)

Harriet Lihnell (mp)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
Bredgatan 4
621 57 VISBY

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

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-09-23
2010-09-02

Ks § 199
Au § 196

Motion. Ökad lokaldemokrati
KS2010/80-00
- Motion 2010-02-22

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i motion föreslagit att den s.k. Demokratigruppen ska återskapas för att se över och utvärdera rutiner för fullmäktiges
sammanträden, se över möjligheterna att enkelt kunna genomföra stora rådslag
bland invånarna och lämna andra förslag på åtgärder i syfte att fördjupa den lokala
demokratin.
I maj 2003 behandlade kommunfullmäktige fyra motioner som kortfattat kan sägas handla om
införande av medborgarförslag, ge allmänheten möjlighet att framföra förslag och synpunkter via
Internet (hemsidan), utredning av möjligheten att anordna elektroniska samråd och omröstningar,
samt uppdrag för kommunstyrelsen att arbeta med demokratifrågor i syfte att öka valdeltagande
och medborgarinflytande. Motionerna bifölls på så sätt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift "att framlägga förslag till åtgärder för att öka de gotländska
medborgarnas demokratiska engagemang". Arbetsgruppen, som antog namnet Demokratigruppen,
föreslog i en delrapport att systemet med medborgarförslag, som föreslagits i en motion, skulle
införas. Gruppens slutrapport behandlades av kommunstyrelsen i juni 2004 (§ 166).
Kommunstyrelsen tillstyrkte gruppens förslag om utlokalisering av sammanträden och anordnande
av återkommande temasammanträden, samt föreslagna ämnesval för ett par temasammanträden.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanades att i samverkan med berörda verksamheter i kommunen
se över utformningen av ”kommunhörnan” i biblioteken, i syfte att attrahera flera besökare och
underlätta demokratiska initiativ. Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen har i annat ärende behandlat förslag om utveckling av såväl den
politiska organisationen som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
arbetsformer. Förslaget är bl.a. att kommunfullmäktiges presidium ska utreda och
utveckla fullmäktiges arbetsformer och sammanträden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Mot hänvisning till kommunstyrelsens förslag (§ 198) om utveckling av
kommunfullmäktiges arbetsformer men även kommunstyrelsens föreslås
motionen besvarad.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2010-10-18

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Motion av Gustaf Hoffstedt (M) och
Mats-Ola Rödén (FP)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 198

•

Motion 2010-06-14

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

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)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-09-23
2010-09-02

Ks § 198
Au § 195

Motion. Minska antalet ledamöter kommunfullmäktige
KS2010/277-10
- Motion 2010-06-14

Gustaf Hoffstedt (M) och Mats-Ola Rödén (FP) har i motion föreslagit att antalet
fullmäktige ska minskas och kommunfullmäktige ska bestå av 61 i stället för 71
ledamöter.
Frågan har väckts tidigare. Antalet fullmäktige är författningsreglerat och sammanhänger
med antalet invånare i kommunen (landstinget). I kommuner med över 36 000 röstberättigade ska antalet vara 61 (det högsta antalet bortsett från Stockholms kommun) och
71 i landsting med över 200 000 röstberättigade. I landsting med över 300 000 invånare
ska antalet fullmäktige vara minst 101. Om fullmäktige beslutar att antalet fullmäktige
ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela
landet. (Kommunallagen 5:3). Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.

Arbetsutskottet hade hänvisat till formella skäl och föreslagit att motionen därmed
skulle anses besvarad.
Yrkande:
o

Åke Svensson (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle avstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Åke Svenssons yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ
för Åke Svenssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Kjell Skalberg (C), Per-Olof Jacobsson (C), Gustaf Hoffstedt (M), Håkan
Onsjö (M), Mats-Ola Rödén (FP) och ordföranden Eva Nypelius (C). 7 ledamöter röstade
nej: Åke Svensson (S), Anna Wickström (S), Eric Martell (S), Lilian Virgin (S), Hanna
Westerén (S), Bo Björkman (S) och Brittis Benzler (V). Kommunstyrelsen hade bifallit
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Med hänvisning till att förslaget av formella skäl inte skulle kunna genomföras
förrän efter nästkommande mandatperiod saknas anledning att nu ta ställning
till förslaget i sak och motionen anses därmed besvarad.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2010-10-18

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

L W:s medborgarförslag om att sätta ut en bänk med minnesplatta för att
hedra eller minnas någon. (Inkom 2010-06-04)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Curt Redners medborgarförslag om förbud mot lösgående katter i större
tättbebyggda bostadsområden. (Inkom 2010-06-11)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

•

Kärstin Rosenqvists medborgarförslag om att förnya busstationen med ny väntsal,
kiosk och toaletter. (Inkom 2010-06-15)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Folke Anséns medborgarförslag om att flagga på ringmuren vid skolavslutningar
och studentfirande. (Inkom 2010-06-21)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

P K:s medborgarförslag om att ordna trafiksituationen i
österområdet i Visby. (Inkom 2010-06-30)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

P K:s medborgarförslag om att arenahall bör byggas i norra Visby
(Inkom 2010-07-01)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

André van der Kaays medborgarförslag om att anordna en välkomstskylt vid
kommunens entré. (Inkom 2010-07-05)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

André van der Kaays medborgarförslag om att Gotlands kommun finns
representerat under Almedalsveckan med reklam och kampanjer.
(Inkom 2010-07-05)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Tore Gannholms medborgarförslag om att endast elbilar får vistas innanför
ringmuren. (Inkom 2010-07-09)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2010-10-18
Forts.
•

Maria Ringboms medborgarförslag om att anordna ett grönområde för rastning av
hundar. (Inkom 2010-07-20)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Lena Häglunds och Ulf Westins medborgarförslag om bättre skyltning vid entrén på
Visborg. (Inkom 2010-07-22)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

•

T B:s medborgarförslag om att anlägga järnväg på Gotland. (Inkom
2010-07-27)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Karin O. Myhrgrens medborgarförslag om att anordna dusch för handikappade i
Hemsebadet. (Inkom 2010-07-27)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att upplåta parkeringsutrymmena i
anslutning till Christopher Polhem-gymnasiet för husbilar. (Inkom 2010-07-27)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Tenny Larssons medborgarförslag om reglering av antalet totala besökare till
Gotland. (Inkom 2010-07-29)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Ingrid Rosenbergs medborgarförslag om nybyggnation av bostäder i Slite. (Inkom
2010-08-04)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till AB GotlandsHem.

•

Håkan Olssons medborgarförslag om att bygga en temalekplats liknande de som
finns i Oskarshamn. (Inkom 2010-08-06)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Per Borgmans medborgarförslag om att anordna busstrafik mellan Ygne-HögklintAxelsro,Tullebo-Vibble-Visby. (Inkom 2010-08-09)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Urban Bokéns och Per Borgmans medborgarförslag om att återuppta busstrafik till
Högklint/Ygneområdet. (Inkom 2010-08-09)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Marianne Danfjordens medborgarförslag om att Visby kallbadhus måste skötas och
vara till främst för boende på Gotland. (Inkom 2010-08-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2010-10-18
Forts.
•

Marita Holgerssons medborgarförslag om att det skall byggas ett bastu- och
kallbadhus i anslutning till Strandpromenaden ex.vis vid Snäck eller Norderstrand.
(Inkom 2010-08-18)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Lina Nilssons medborgarförslag om att utse den starkaste gotlänningen. (Inkom
2010-08-23)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Kerstin Köningslehners medborgarförslag om att anordna bussförbindelse mellan
Visby och Kneippbyn-Ygne. (Inkom 2010-08-26)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Roland Strömbecks medborgarförslag om att återinföra parkeringsskivan och ta bort
parkeringsautomaterna. (Inkom 2010-09-06)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Tina Westbergs medborgarförslag om att se över och förbättra cyklisternas
trafikvillkor på Gotland och framförallt i Visby. (Inkom 2010-09-10)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Anna-Carin Anderssons medborgarförslag om att låta allmänheten få tillträde till
f.d. ”tippen” i Visby. (Inkom 2010-09-13)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

•

Anna Johanssons medborgarförslag om att bygga ett ordentligt kallbadhus i
centrala Visby. (Inkom 2010-09-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

•

Solveig Stolts medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby. (Inkom
2010-09-16)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Möjlighet att få bidra med en bänk som har en minnesplatta för
att hedra eller minnas någon. Bänkens placering kan vara vid
strandpromenaden, parker och vid ringmuren.
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.

På flera håll i världen har man låtit människor bidra med en
bänk för att hedra en annan människa. Bänkens utformning
kan vara den ”officiella standard” som beslutats om eller om
det är möjligt en utformning som man själv får välja. Bänken
förses med minnesplatta och hela bänken inklusive utplacering
bekostas av donatorn. Tänk så här som ett exempel: ”Du som
vill hedra någon du tycker väldigt mycket om och som lämnat
dig. Bänken placeras vid Snäck som var en av de platser som
din vän eller livskamrat tyckte mycket om. Dit kan du gå och
sitta och minnas.”
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

2010-05-17
Namnförtydligande
Adress
Postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förbud mot lösgående katter i större tätbebyggda
bostadsområden. Samma bestämmelser som gäller
hundar bör gälla katter.
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.

Herrelösa katter har blivit ett mycket stort problem.
Rabatter och trädgårdsland är de herrelösa
katternas toalett. Den gångna vinterns snötillgång
har visat att katten dras till husen och gör sina behov
vid dörrar för där är oftast snön borta. Man måste
tänka på dem i samhället som inte tål pälsdjur.
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

20 10 - 06 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Curt Redner
Bredviksvägen 4
Postadress
624 49 Slite
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.

Förnya busstationen till en väntsal i modern tappning. 2 toaletter
önskas, gärna mynt, liknande COOP´s + kiosk/cafédel. Öppet från
morgon → 22.00, förslagsvis. Även helger, givetvis bemannad. (Vi
behöver toa-tidningar-vatten).
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 skall vara inbjudande att komma till ön. De flesta turer utgår
från busstationen. Ingenstans i Sverige har jag sett ett gråare
ställe, utan liv när man än kommer. Alla turister eller innevånare på
ön har ju inte bil! Villig arbetskraft finns, tala med AF. Man/jag blir
törstig och behöver toalett efter promenaden upp från båten, eller
efter en dagstur i världsarvstaden.
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

2010-06-14
Namnförtydligande

Kärstin Rosenqvist
Adress

Ringvägen 13
Postadress

623 77 Klintehamn
E-postadress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Stor flaggning på ringmuren vid skolavslutningar på
våren och vid studentfirandet.

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.

Förefaller självklart att vi skall visa våra ungdomar
denna uppskattning.

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

20 10 - 06 - 18

Namnteckning
Namnförtydligande

Folke Ansén
Polhemsgatan 12
Postadress
621 39 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.

Trafiksituationen på Visby Öster bör ordnas enligt
bifogade förslag. (Baksidan!)

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.

Ordna upp och prioritera, gör säkrare och försköna
samt inte minst minska miljöbelastningen i området
vad gäller privata bilar och motorcyklars buller och
avgaser.

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 - 06 - 24
Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

PK

Förslag;
Stäng av Kung Magnus väg mellan Peder Hardings väg och Jägargatan för genomfartstrafik
med privatbil och Mc. Tillåt endast bussar och taxi (och leverans- och servicefordon till
fastigheterna) mellan Skolportsgatan och Östervåg och använd där fjärrmanövrerade
(transponderstyrda) bommar.
På Östertorg där bl.a. Taxistationen nu ligger gör man en rejäl vändplan och tar bort
parkeringen till förmån för en grönyta med några träd.
Använd ett trafikkännande blinkande gult varningsljus för de gående på gågatan, varnar för
att nu kommer det en buss eller taxibil, se upp!

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Arenahall bör byggas i norra Visby. (Baksidan)

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.

Tillgängligaste lokaliseringen, nära till flera skolor
och kollektivtrafik. Enkelt att nå från flera håll med
privatbil och bussar.
Utmärkta möjligheter att parkera.

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 - 06 - 30
Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

PK

Jag föreslår att en arenahall byggs i norra Visby, på den obebyggda tomten (?) mellan "Flex"
och båtfabriken , med adress Hantverksgatan. Där finns det plats för en simhall med 50
meters bassäng och även en utedel, en utebassäng att simma ut i kunde vara trevligt.
Stadsdelen Visby norr är sorgligt eftersatt trots att där finns flera skolor och många
bostadsområden.. Med etableringen i gamla L M-fabriken blir området mera besöksvärt och
en arenahall skulle tillsammans med det öka attraktionsvärdet.
Infrastrukturellt bör allt vara i ordning, en arenahall där skapar inga problem utan det finns
gott om tillfartsmöjligheter.
Som alternativ kan naturligtvis hallen på vallen stå för arenaidrotterna, men en ny simhall kan
ändå inrymmas på den angivna platsen.

Jag föreslår att en arenahall byggs i norra Visby, på den obebyggda tomten (?) mellan "Flex"
och båtfabriken , med adress Hantverksgatan. Där finns det plats för en simhall med 50
meters bassäng och även en utedel, en utebassäng att simma ut i kunde vara trevligt.
Stadsdelen Visby norr är sorgligt eftersatt trots att där finns flera skolor och många
bostadsområden.. Med etableringen i gamla L M-fabriken blir området mera besöksvärt och
en arenahall skulle tillsammans med det öka attraktionsvärdet.
Infrastrukturellt bör allt vara i ordning, en arenahall där skapar inga problem utan det finns
gott om tillfartsmöjligheter.
Som alternativ kan naturligtvis hallen på vallen stå för arenaidrotterna, men en ny simhall kan
ändå inrymmas på den angivna platsen.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att vid entrén uppföra i form av röd text på sidorna
(de vita plastväggarna) ordet "Välkommen".
Det har väl inte något att göra med den grafiska
layouten till ny Regionlogga?
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 ger ett mer vänligt, serviceinriktat och
välkomnande intryck.

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

20 10 - 07 - 0 5

Namnteckning
Namnförtydligande

André van der Kaay
Follingbo Norrbys 327
Postadress
621 91 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att Gotlands kommun finns representerat under
Almedalsveckan.

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 nå målet om 65 00 inv enligt Vision Gotland
2025 borde en satsning på reklam och kampanjer
vara ett naturligt inslag

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

20 10 - 07 - 0 5

Namnteckning
Namnförtydligande

André van der Kaay
Visborgsallén 19
Postadress
621 81 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.

Är det någon stake i våra kommunpolitiker skall de för
miljöns skull rösta igenom i kommunfullmäktige att inga
andra bilar än elbilar får vistas innanför murarna efter t.ex.
1 jan. 2012. För boende som har garage innanför murarna
kan dispens ges för nuvarande bil att köra från garaget och
ut utanför murarna och tillbaka.
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.

Gotland kommer att bli ett miljöföredöme och Gotland
kommer att stiga kraftigt på miljörankingen. Tillverkning av
elbilar kommer inom kort att börja på Gotland.

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

2010-07-09
Namnförtydligande

TORE GANNHOLM
Adress

BURS GANNE 140
Postadress

623 49 STÅNGA
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.

Upprätta ett grönområde där man kan rasta sina
hundar och få ha dem lösa (liknande Gärdet i
Sthlm). Förslag på område är A7 fältet och Krokska
Dungen eller vid P18 mittemot Oskarsstenen.
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.

Gotland är väldigt hundtätt med många aktiva hund
ägare och det finns stort behov av att på ett
legitimt sätt få rasta sina hundar så att de får
"rasa av sig" utan fara för sig själva eller allmän
heten. Kunna träna hundmöten på ett naturligt sätt
på egna villkor. Ev. behövs skyltar och kanske
stängsel runt området.
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

20 10 - 07 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Maria Ringbom
Vibble Starks väg 19
Postadress
622 60 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.

Förslag: På de två glaspelarna utanför entrén på
nya Visborg skulle det kunna stå ENTRE med
lodräta bokstäver.
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.

På nya Visborg är det svårt att hitta rätt. När man
kommer dit finns det inte tillräckligt med information
om var man skall gå in. I kommunen skall det vara
lätt att hitta. Som det är nu kan man leta runt bland
husen ganska länge.

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

20 10 - 07 - 04
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Gesällgatan 9
621 38 Visby

Postadress

E-postadress

Lena Häglund och Ulf Westin

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Återanlägg järnvägen på Gotland.

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 kommit ny och utvecklad teknik som kan
utgöra ett miljövänligt alternativ till bil-/busstrafiken.
Det finns säkert infrastrukturella EU-bidrag &
utvecklingsfonder som kan bistå med kostnaden.
Det kan bl.a. ge arbetslösa och ungdomar en
konkret sysselsättning, arbetstillfälle och referenser
om man organiserar det som ett sådant projekt!
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

20 10 - 07 - 24
Adress
Postadress
E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

HEMSEBADET: Vid varmbassängen finns ett
utrymme med bord och stolar som aldrig används.
Där skulle man lätt göra om till dusch för
handikappade.
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 trångt i övriga omklädningsrum. När båren
(dusch) och rullstolar skall fram.

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 - 07 - 2 4
Namnförtydligande

Karin O. Myhrgren
När Mattise 188
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.

Upplåt de asfalterade parkeringsutrymmen som finns i
anslutning till Christopher Polhem – gymnasiet på Norr till
halvdygnsparkering för gästande husbilar under
ferieperioden och mellan 1830-0630 då platserna är näst
intill öde.
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.

Löser parkeringsproblemet för husbilar. Statoil, ICA-affär
och restaurang finns i närområdet. Man sliter inte på
befintliga park- gräsytor vilket kan bidraga till att man kan
bibehålla en grönare stadsmiljö.
Bild/Text Bilaga: www.0761146886.se/citizen.html#10
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

2010-07-26
Namnförtydligande

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

621 40 Visby

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Antalet totala besökare på Gotland bör regleras så
sjukvård, trafiklösningar, vatten, reningsverk etc etc
skall fungera.
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.

Under högsäsong är det inte längre möjligt för
samhället på Gotland att fungera då det gäller
sjukvård, trafiklösningar etc etc. Därför bör
kommunen räkna fram ett kritiskt antal besökare ön
klarar att ta emot per vecka och sedan reglera detta
med hjälp av antal tillgängliga platser på båten till
ön. Det är inte hållbart för oss bofasta längre.
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 - 07 - 2 3
Namnförtydligande

Tenny Larsson
Fiskevägen 20
Postadress
622 76 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.

Önskar att KF beslutar om nybyggnation av
permanentbostäder i Slite genom allmännyttans
försorg, GotlandsHem.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Eftersom GotlandsHem är helägt av Gotlands kom
mun borde KF ålägga dem att bygga bostäder i
Slite. Enligt Vision 2025 skall man satsa på Slite
som en av de orter utanför Visby som skall ha full
service. För detta fordras att vi kan erbjuda bostäder
och få inflyttning till orten, som är en av Gotlands
vackraste med brett utbud i näringsliv och samhällsservice.
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 - 07 - 2 3
Namnförtydligande

Ingrid Rosenberg
Bredviksvägen 4
Postadress
624 49 Slite
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 tycker Gotlands kommun skall bygga en tema
lekplats som det finns i Oskarshamn. Gotland bör
visa att man satsar på barnen.
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 tycker kommunfullmäktige skall bygga en
likadan lekplats som finns i Oskarshamn. Lekplatsen
bör byggas i Visby. Oskarshamn tillhör väl annars till
en av Sveriges tråkigaste städerna men med den
fina lekplatsen så är det en bra plats för barnen i
Oskarshamn.
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 - 08 - 04
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 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.

Busstrafik mellan Ygne-Högklint-Axelsro-Tullebo
Vibble-Visby upprättas.

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.

Fler åretruntboende i området och dessa ökar hela
tiden. Biltrafiken har med detta ökat. Busslinje skulle
både i miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt bli bättre.

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

Namnteckning

20 10 - 08 - 0 9
Namnförtydligande

Per Borgman
Rudensköldsvägen 16, Högklint
Postadress
622 61 Visby
Adress

E-postadress

Medborgarförslag
Vad händer? Jag räknade med en timme. Det var 20 stycken före mig när jag
kom, nu är det bara fyra.
Ska jag ta risken?
Det är sista dagen att fixa betalningar och föra över pengar. Hur mycket är Pböterna på?
Jag har fem minuter på mig.
Kan inte den där människan sluta att prata, så att nästa nummer kommer upp.
Har jag någon 5 eller tio-krona på mig?
Jag skall ju också på Konsum.
Tänk förr då jag tog en fika på Siesta men en av deras goda mackor plus en
kvällstidning. Det var tider det.
Claes Olsson vad har de för nya saker? Glöm det?

Härmed önskar undertecknad att en allmän bussförbindelse mellan
Ygne-Högklint-Axelsro och Tullebo genom Vibble upprättas.
Under de senaste åren har fler och fler permanentboende hus uppförts i ovannämnda område och det har medfört att ett större behov av en allmän busslinje.
Västerhejde kommun är en av få kommuner som ökar i invånareantal.
Högklints-Fridhemsområde täcker c:a 200 fastigheter och över hälften är
åretruntboende. Vi kan lägga till Ygne, Axelsro och Tullebo så blir antalet mång
dubbelt.
Vilken miljövinst det skulle vara om 10-20 % åker kommunalt.
Om inte det går med en egen linje kanske Klintehamnsbussen kunde gå varannan
tur den ovannämnda sträckan, så att vi fick den service som vi eftersträvar.
Högklint den 27/7 2010
Per Borgman
Rudenschöldsv. 16
Högklint
622 61 Visby

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Återupptagen busstrafik till Högklint/Ygne-området.

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 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

Namnteckning

20 10 - 08 - 0 4
Namnförtydligande

Urban Bokén/Per Borgman
Rudensköldsvägen 16
Postadress
622 61 Visby
Adress

E-postadress

Förslaget:
Återupptagen busstrafik till Högklints/Ygne-området.

Motivering:
Högklints Villaägareförening täcker ca 200 fastigheter inom området Fridhem, Nygårds,
Kuse och Högklint. Allt fler av dessa bebos året runt. Många barnfamiljer har flyttat hit.Detta
gäller även områdena Axelsro och Ygne. Busstrafik innebär både säkrare och mindre
miljöpåverkande resor till och från Visby. Idag krävs bilinnehav för att bo på här.
Sommartid kommer dessutom många semesterfirare till Fridhemsviken för att bada eller
besöka Fridhem, merparten per bil.
På Högklints Villaägarförenings årsmöte som hölls i juli 2010 togs frågan upp och den
allmänna meningen var att en återupptagen busslinje till Visby skulle utnyttjas frekvent.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Visby kallbadhus måste skötas bättre och vara till
främst för de boende på ön. Nu efter Sthlmsveckan
stänger man omklädningsrum, duschar, toaletter för
de badande, trots mycket folk på stranden.
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 tycker det är väldigt dåligt att kallbadhuset
redan är stängt den 10 augusti, då många är lediga
och vill bada. Toalett borde vara öppet, samt
omklädningsrum. Många utländska turister är på
Gotland i aug. och jag har hört att de är otroligt
besvikna på den dåliga servicen! Förbättra och bygg
ut service där! Bastun har aldrig varit på heller!
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 - 08 - 0 9
Namnförtydligande

Marianne Danfjorden
Sömmerskegatan 2
Postadress
621 53 Visby
Adress

E-postadress

Bilaga till Marianne Danfjordens medborgarförslag om att Visby kallbadhus
borde skötas bättre.

Sammanfattningsvis:
Badet skall vara öppet hela sommarhalvåret. Herrarnas omklädningsrum har
hållits stängt, ska åter öppnas. Bastun har aldrig varit öppen. Den ska användas
vid bokning/betalning!
Inför gärna en mindre avgift för att använda toalett och dusch!
Kallbadhuset måste återgå till vad det varit meningen för. En stolthet för
kommunen och inte som nu, ett jippo under Stockholms-veckan.
Marianne Danfjorden

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Buss till och från Visby med lagom uppehåll för att
uträtta ärenden för boende vid Kneippbyn-Ygne.

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 minska beroendet av egen bil föreslår jag att
bussen från Klintehamn till Visby tar omvägen över
Ygne - Högklint - Fridhem - Axelsro - Kneippbyn en
gång på förmidddagen och omvänd sträcka en gång
på eftermiddagen.

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 - 08 - 13
Namnförtydligande

Kerstin Köningslehner
Högklint Holger Rosmans väg 12
Postadress
622 61 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.

Ett sätt att få in parkeringspengar utan förfulande
automater överallt. Återinför parkeringsskivan fast
med betalning. ex 50 kr för månadsskiva och 100 för
hela året. Kan kombineras med reklam och lotteri.
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.

Under juli kommer minst 50000 bilar till Gotland så
lågt räknat borde det göra minst 100000 per
sommar. Detta skulle ge minst 5 milj i intäkter, till
detta de som löser årsskiva. Kombinerat med reklam
och varför inte ett "magiskt" lotteri där du kan vinna
en nya resa hit. Intäkterna kvar och vi slipper alla
grå fula automater i världsarvet.
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 - 09 - 0 1
Namnförtydligande

Roland Strömbeck
Södra Skräddargården 4
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.

Se över och förbättra cyklisternas trafikvillkor på
Gotland och framförallt 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.

På många ställen i Visby mynnar gång- o
cykelstigen ut i ologiska och t.o.m. farliga
trafiksituationer och så korsas bilvägar/utfarter där
det ges företräde för bilar, trots att cykelvägen löper
längs en huvudled med trafikföreträde! Säkrare och
smidigare trafikvillkor ökar cyklismen och förbättrar
både miljö och hälsa.
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 - 09 - 0 6
Namnförtydligande
Adress

Fältgatan 43
621 38 Visby

Postadress

E-postadress

Tina Westberg

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Allmänhetens tillträde till före detta "tippen" 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.

F.d. "Tippen" är ju en vacker grönskande plats. Att
anlägga ett utflyktsmål dit borde bli populärt, även
vintertid med skidbackar. Utsikten är fantastisk. Men
tillgängligheten är inte den bästa. Det verkar vara
låsta grindar från Broväg och att klättra upp från
sydsidan är lite väl strapastartat! Skulle det gå att
göra något trevligt med denna plats?
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 - 09 - 10
Namnförtydligande

Anna-Carin Andersson
Österbyväg 43
Postadress
621 41 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.

Ett ordentligt kallbadhus bör byggas centralt i Visy. I
väntan på att det blir klart bör Kallis hållas öppet för
medborgare och turister på ett mer flexibelt sätt, an
tingen genom nuv. arrendator eller en bastuförening.
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.

Som vacker stad vid havet bör Visby ha ett
kallbadhus (se Varberg, Båstad, Malmö!).
Bastutraditionen verkar stor på ön, även vi visbybor
vill basta. Lågsäsongsturism kan gynnas. Kallis är
kommunalt och bör komma kommuninv. till del. Jag
föreslår att Kallis öppnas på prov redan i vinter för
att visa att intresset finns.Ev. bastuför.kan jag starta.
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 - 09 - 13
Namnförtydligande

Anna Johansson
c/o Randler Tranhusgatan 37
Postadress
621 55 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.

Rusta upp stadsdelen Gråbo på ett genomgripande
sätt! Bl.a. genom att uppföra ett ordentligt höghus/
> 10 vån:/på nuv. Ground Zero, f.d. vårdcentralen.
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.

På Gråbo bor ca 5 000 personer, som efter hand
blivit av med vårdcentral,tandläkare,apotek och post.
Lokalpolis. Området löper risk att bli förslummat och
nergånget. Ett höghus, där många verksamheter
tills.s. m. bostäder, skulle innebära ett kommersiellt
och kulturellt centrum i ett kundtätt område, som
kunde nås av alla, även utan bil!
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 - 09 - 15
Namnförtydligande

Solveig Stolt
Jungmansgatan 308
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2010-10-18

Motioner och medborgarförslag under
beredning
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 202

•

Förteckning

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

GOTLANDS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2010-09-23
2010-09-02

Ks § 202
Au § 200

Förteckning motioner och medborgarförslag under beredning
- Ledningskontoret förteckning

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning inom kommunstyrelsen per augusti månad 2010, som, i enlighet
med kommunfullmäktiges arbetsordning, föreslås överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

Motioner och medborgarförslag under beredning augusti 2010
Diarienr

Reg. datum

Motion

Motionär

Remiss * Yttrande inkommet

KS 2007/0423 2007-10-16

Översyn av kollektivtrafiken

Roland Norbäck (V) m fl

TN*

KS 2009/360

2009-09-15

Meddelarskydd i upphandlade tjänster

Björn Jansson (S)

KS 2009/476

2009-11-25

Satsning på lärardriven forskning

Janica Sörestedt (S)

BUN, GyVux

KS 2009/509

2009-12-09

Parboende - inte skilja på par i särskilt boende

Bror Lindahl (FP)

SON

KS 2010/72

2010-02-23

Förbättringar av kollektivtrafiken

Brittis Benzler (V) m.fl

TN

KS 2010/84

2010-02-26

Bussiga kortet i stadstrafik

Yngve Andersson (KD)

TN

KS 2010/134

2010-04-06

Stärk nätverket BarnSam

Stefan Nypelius (C)

BUN*, GVN*, HSN, KFN, SON

KS 2010/135

2010-04-06

Upprättande av "Alla i skolan"-policy

Janica Sörestedt (S) Anette Medbom (S)

BUN*, GVN*, SON

KS 2010/136

2010-04-06

Jämställdhetsmärk förskolorna

Hanna Westerén (S)

BUN

KS 2010/204

2010-05-04

Utredning om kommunal vindkraft

Eva Gahnström m.fl. (C)

KS 2010/205

2010-05-04

Förbättra utemiljöerna för barn och ungdom

Brittis Benzler (V) m.fl

BN, KFN, TN

KS 2010/206

2010-05-04

Insatser för unga som riskerar att isoleras i hemmet

Brittis Benzler (V) m.fl

BUN*, HSN

KS 2010/276

2010-06-17

Initiativ för att stärka den inomregionala balansen

Åke Svensson (S)

KS 2010/278

2010-06-17

Idrottscentrum och badhus på Gutavallen

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)

KS2008/299

Diarienr

Motion om tidsbegränsade anföranden i kommunfullmäktige (KS2008/299) har inte ansetts kräva kommunstyrelsens yttrande och överlämnats till KF (presidium)

Reg. datum

Medborgarförslag

Förslagsställare

KS 2009/340

2009-09-10

Videokonferenslokal Visborg

Stefan Andersson

Överl KS

KS 2010/5

2010-01-07

Slopa bidraget till Tillväxt Gotland och satsa på ett "nattis"

Håkan Olsson

Överl KS

KS 2010/12

2010-01-13

Inrättande av "kulturbusstur"

Solveig Stolt

KS 2010/29

2010-01-27

Öppen källkod som upphandlingskriterium

Björn Östensson

KS2017/42

2010-02-05

Undersök högerextremismens verksamhet på Gotland

500 förslagsställare

KS 2010/166

2010-04-19

Samarbete mellan polis, socialtjänst och skola

Hanna Landergren

Överl KS

KS 2010/179

2010-04-22

"Vård- och sifferpersonal" överta budgetarbetet

Hans A Svensson

Överl KS

KS 2010/211

2010-05-04

Gotland - rådjursfri kommun

Arne Hansson

Överl KS

KFN*

Överl KS
Överl KS

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2010-10-18

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
•

Lennart Sevedssons medborgarförslag om vägbulor på Bogegatan i höjd med
Tjelvarskolan.
•
•

•

Boy Larssons medborgarförslag om att göra Östertorg till en bra marknadsplats för
torghandel med gotländska produkter.
•
•

•

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 113
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-12)

Göran Bergmans medborgarförslag om anläggande av trottoarer mellan
Överskottsbolaget och Östra Hansegatan.
•
•

•

Kommunstyrelsen 2010-06-21, § 157
• Ledningskontoret 2010-03-15
Medborgarförslag (Inkom 2009-10-14)

Solveig Stolts medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för att minska
biltrafiken.
•
•

•

Byggnadsnämnden 2010-06-23, § 125
Medborgarförslag (Inkom 2009-10-01)

Wiveka Schwartz medborgarförslag om att inrätta ett informationskontor i
Burmeisterska huset i Visby. (Inkom 2009-10-14)
•

•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 188
Medborgarförslag (Inkom 2009-09-17)

Tekniska nämnden 2010-06-30, § 136
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-08)

Per Westholms medborgarförslag om att inrätta en anordning för att smälta snö och
is i Smittens backen i Visby.
•
•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 109
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-08)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2010-10-18
Forts.
•

Malena Anderssons medborgarförslag om insamlingsstation för brukbara saker på
återvinningscentralen i Visby. (Inkom 2010-02-09)
•
•

•

Agneta Bergquists medborgarförslag om att skapa en egen p-skiva för Visby som
kan gälla 1 år. (Inkom 2010-02-11)
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-06-30, § 131
Medborgarförslag (Inkom 2010-03-09)

Kerstin Kolmodin Anderssons och Mats Anderssons medborgarförslag om att
iordningställa ställplatser för husbilar.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 115
Medborgarförslag (Inkom 2010-03-02)

Mari Lujalas medborgarförslag om att sophämtningen skall frikopplas från hyran i
kommunägda fastigheter.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 112
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-24)

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

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 111
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-16)

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

•

Socialnämnden 2010-06-09, § 69
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-16)

I E:s medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe med stoppljus
och streck i gatan i korsningen Kung Magnus väg – Österväg.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-06-30, § 133
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-12)

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att behålla Grönsiskans matsal.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 110
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-11)

Sivert Söderlunds medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg från Nya
Visborg till Kungsladugården.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-05-26, § 99
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-09)

Tekniska nämnden 2010-06-30, § 137
Medborgarförslag (Inkom 2010-03-19)

Ulla Hammarhjelms medborgarförslag om avgift för boendeparkeringar
•
•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 187
Medborgarförslag (Inkom 2010-03-19)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2010-10-18
Forts.
•

Gunnar Häggqvists medborgarförslag om att undanröja parkeringsautomater.
•
•

•

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att trafikera busslinje 1 i Visby på
juldagen.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 189
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-23)

Margareta Palmedals medborgarförslag om fri parkering för anställda inom hälsooch sjukvården.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-08-25, § 170
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-19)

Fredrik Adelskölds medborgarförslag om att åtgärda Finntrappan och Kyrktrappan.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 186
Medborgarförslag (Inkom 2010-03-19)

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 185
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-28)

Carina Malmstens medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i Hemse.
•
•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 190
Medborgarförslag (Inkom 2010-05-07)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2009/3145 51

TN § 188 Medborgarförslag. Vägbulor på Bogegatan i höjd med
Tjelvarskolan
SBF 2010-09-02
Au § 131

Lennart Sevedsson föreslår i ett medborgarförslag:
”Att det i höjd med Tjelvarskolan, på Bogegatan, ordnas med fartbulor.
Då det sker många tillbud där i mellanåt.”
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Trafiksituationen i anslutning till skolor är tyvärr ofta besvärlig framförallt
i samband med att föräldrar hämtar eller lämnar sina barn. Vid
Tjelvarskolan har en parkeringsficka anlagts för att underlätta
lämning/hämtning. Övergångsställena har försatts med refuger, målade
”ribbor” och hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen har
genomförts. Vägbulor sänker hastigheten men får andra negativa
konsekvenser såsom bullerstörningar på kringliggande bostäder.
Förvaltningen tittar kontinuerligt på trafikmiljöerna vid alla skolor och
kommer att titta på om det är möjligt att ytterligare göra något för att
förbättra situationen vid Tjelvarskolan.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Mot bakgrund av förvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget
om fartbulor vid Tjelvarskolan.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att det i höjd med Tjelvarskolan, på Bogegatan,
ordnas med fartbulor. Då det sker många tillbud där
emellanåt.
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.

Under morgnar, när ungdomarna skall till skolan kör
många i området och för fort. På kvällar när de skall
till fritidsgården kör motorburen ungdom race ner
över Bogegatan. Har sett många saker som höll på
att sluta riktigt illa. Ligger dock en skola där och
många barn cyklar i området.
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 - 15

Namnteckning
Namnförtydligande

Lennart Sevedsson
Bogegatan 81
Postadress
621 42 Visby
Adress

2010-06-23

BN§ 125
Au§ 225

Medborgarförslag från Boy Larsson - Förbättrad torghandel på Östertorg.
Ta bort cykelställ, minska trafiken, plantera gräsytor och växtlighet. Ökat
skydd för torghandlarna. Bilda arbetsgrupp i samverkan med handläggare/torghandlare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------BESLUT
1.

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets yttrande som sitt eget till
Boy Larsson.

2.

Byggnadsnämndens protokoll överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Motivering
Se till att Östercentrum blir en bra marknadsplats för gotländska produkter.

Stadsarkitektkontorets yttrande
För att få svar på driftfrågorna överläts ärendet inom kommunen till tekniska förvaltningen
den 11/1 2010. Då medborgarförslaget i grunden berör frågan hur kommunen arbetar för
att stärka Östercentrums roll som handels- och mötesplats i Visbyområdet behandlas medborgarförslaget nu även i byggnadsnämnden.
Kommunens ambition är att se över Östercentrums utvecklingspotential. D v s hur vi vill att
Östercentrum ska se ut i framtiden. Typ av aktiviteter, mötesplatser etc. Därför är det viktigt
att ge de planmässiga spelreglerna för ett framtida handelscentrum. I denna planering ska
det bl a klarläggs vilka ytterliga byggrätter som kan tillskapas och hur vi hanterar framtida
parkeringsbehov. Vidare ska dagens baksida mot parkeringen kan bli en affärsmässig
framsida.
Det är i denna planering som givetvis även framtida ytor för torghandel ska beaktas.
Tidsmässigt beräknar byggnadsnämnden att under hösten ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. Under denna process är det självklart att olika aktörer på Östercentrum får lämna synpunkter och vara med i utformningen av den framtida detaljplanen.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förbättrad torghandel på Östertorg. Ta bort
cykelställen, minska trafiken, plantera gräsytor och
växtlighet. Ökat skydd för torghandlarna. Bilda
arbetsgrupp i samverkan med handlare/torghandlare
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 till att Östercentrum blir en bra marknadsplats för
gotländska produkter.

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 - 10 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

Boy Larsson
Stjärngatan 6 A
Postadress
621 41 Visby
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-06-21
2010-06-02

Ks § 157
Au § 156

Medborgarförslag. Informationskontor i Burmeisterska huset
KS2009/406-10
- Medborgarförslag 2009-10- 14
- Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 156
- Ledningskontoret 2010-03-15

Wiveka Schwartz har i medborgarförslag föreslagit att ett kontor för såväl
kommun som län ska inrättas i Burmeisterska huset under sommarmånaderna för
att tillhandahålla information till potentiella inflyttare. Kommunfullmäktige har
överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har redogjort för de aktiviteter som bedrivs för att få fler
människor att bosätta sig på Gotland. Frågan om en särskild plats för inflyttarfrågor bör ingå i den allmänna turistbyråverksamheten och kommer att övervägas
när en översyn av det uppdraget är gjord. Medborgarförslaget föreslås avslås.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren – brev med ledningskontorets utlåtande

2010-03-15

1

KS 2009/406

Ledningskontoret
Ulrika Holm

Medborgarförslag:
Inrätta ett informationskontor i Burmeisterska huset i Visby
I ett medborgarförslag föreslås kommunfullmäktige besluta om att inrätta ett
informationskontor i Burmeisterska huset under sommarmånaderna. Detta i
syfte att ge information till personer som är intresserade av att flytta till
Gotland.
En av kommunens mest prioriterade frågor är att få fler människor att bosätta
sig på Gotland. Detta arbete sker på flera fronter bland annat genom
annonsering i olika kanaler, produktion av tryckta produkter, give-aways och
inte minst genom ett brett samarbete med andra aktörer för att gemensamt
stärka Gotlands varumärke. För den som står inför ett flyttbeslut upplevs
möjligheten till personlig kontakt och lokalt initierad vägledning, ofta som
mycket värdefull.
Även denna personliga vägledning sker idag inom kommunen genom den
verksamhet som kallas Inflyttarservice. Inflyttarservice ger svar på potentiella
nyinflyttares frågor om Gotland (ex boende, arbete, barnomsorg, fritid osv).
Förutom att svara på allmänna frågor förmedlas även kontakter.
Förfrågningarna hanteras i huvudsak via telefon, mail och hemsida, men
Inflyttarservice kan även vid behov representera som utställare, ta emot besök
och arrangera informationsträffar. Verksamhet är idag begränsad till att vara
en tillikauppgift för tre personer (totalt 50%).
Tanken med en fysisk plats för kanaliserande av inflyttarfrågor när intresset
finns och målgruppen finns på plats, är god. En effektiv lösning bör vara att
föra denna uppgift till den allmänna turistbyråverksamheten sommartid där
intresset kan fångas upp och i ett senare skede ytterligare bearbetas.
I samband med att Gotlands kommun ser över uppdraget när det bland annat
gäller turistbyråverksamhet, bör denna lösning beaktas.
Förslagsställaren förslag om att använda Burmeisterska huset till
inflyttarserviceverksamheten är följaktligen inte aktuell i nuläget.
Medborgarförslaget föreslås härmed besvarat.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Att medborgarförslaget i och med detta avslås.
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.

Inrätta ett informationskontor för Gotlands län och
kommun i Burmeisterska huset Visby under
sommarmånaderna för att ge information och
vägledning till personer intresserade av att flytta hit.
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.

Varje sommar kommer folk hit som liksom vi tycker
att Gotland är magiskt. Tanken väcks - man kanske
skulle flytta till Gotland och etablera sig här. Även
om man kan läsa sig till information är ingenting som
det personliga mötet med en välinformerad,
hjälpsam person som kan ge vägledning och svar på
dina frågor.
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 - 10 - 14

Namnteckning
Namnförtydligande

Wiveka Schwartz
Birgers gränd 7
Postadress
621 56 Visby
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag
Förslag: Inrätta ett informationskontor för Gotlands län och Gotlands Kommun i
Burmeisterska huset vid Donners plats Visby under sommarmånaderna. Där skall man kunna
ge information och vägledning till personer som är intresserade av att flytta till Gotland och
etablera sig här.
Motivering.

Vi måste bli fler på Gotland och locka folk att flytta hit.Det är ett mål som varje
gotlänning bör arbeta mot. Varje sommar kommer unga människor med verksamhets-idéer
och medelålders entreprenörer hit och finner ön magisk. Tanken väcks! - Kanske man skulle
flytta till Gotland. - Starta eller flytta verksamheten hit ? -Eller söka arbete här ?- Bo här som
pensionär ? En rad frågor uppstår.
- Hur är det att bo och arbeta på Gotland ? Hur är det med - skatten- bostäder – tomtmark skolor - utbildningar - kommunikationer - sjukvård - kommunstyrelse- länsstyrelse - kultur klimat och vad gör dom på vintern?
Naturligtvis kan man läsa sig till svaren eller ringa kommunen och fråga. Men ingenting är
som det personliga mötet och att ställa frågor till en välinformerad hjälpsam person. En sådan
person skulle våra presumtiva gotlandsflyttare kunna få möta i det vackra Burmeisterska huset
i den del som i nära hundra år var turistbyrå.
En bonus: Huset byggdes 1652 -53 av en från Lybeck till Visby invandrad entreprenör Hans
Burmeister. Han utvecklade en omfattande affärsverksamhet med flera skepp, gifte sig med
en inflytelserik rådmans dotter Karin Jensdotter Lund och lät konstnären Johan Bartch som
dekorerat det nyuppförda landshövdingeresidenset måla väggarna i det ståtliga huset.
Målningar som vi ännu kan njuta av. Hans Burmeister slutade sina dagar som rådman.
Huset ägs numera av Gotlands Kommun. !905 var huset till salu och eftersom det fanns ett hot
att det skulle monteras ned och flyttas till fastlandet tog konstnärinnan Caroline BenedicksBruce initiativ till en insamling så att Visby stad kunde få möjlighet att förvärva huset.
!906 öppnades turistbyrå och museum i huset.Otaliga är de souvenirer, vykort och konstverk
som huset avbildats på.
Huset har stått tillbommat i några år men skall nu tas om hand av Högskolan, vilket inte bör
hindra möjligheten att ett rum i huset upplåts för informatonsverksamhet under sommarmånaderna.
Visby 09 10 07

Wiveka Schwartz
Birgers ränd 7
621 56 21
Tel 21 83 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 113 Medborgarförslag. Utöka innerstadslinjen för att
minska biltrafiken
Au § 87

Solveig Stolt föreslår i ett medborgarförslag att innerstadslinjen väsentligt
utökas för att minska biltrafiken. Parkeringsautomaterna fordrar ökad
rörlighet.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I dag trafikeras innerstaden med en linje med två turer per dag måndag till
fredag.
I vilken omfattning införandet av parkeringsavgifter i innerstaden under
vissa perioder kommer att påverka resandet med bil under motsvarande
perioder är svårt att bedöma, men troligen får det till följd att man väljer
ett annat sätt att ta sig fram i innerstaden.
Hur denna förändring i sin tur kommer att skapa ett utökat behov av
kollektivtrafik kommer att följas upp. Om underlaget och behovet är i den
omfattningen att det ger anledning till en utökad kollektivtrafik kommer
detta att redovisas och ett förslag till trafik kommer att tas fram för beslut.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Att medborgarförslaget beaktas så till vida att en uppföljning av
behovet av en utökad eller förändrad kollektivtrafik kommer att göras
i samband med införandet av parkeringsavgifter.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
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.

Öka ut innerstadslinjen väsentligt för att minska
biltrafiken i Visby. Parkeringsautomaterna fordrar
ökad rörlighet.
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 önskvärt med flera möjligheter för folk att
besöka innerstaden utan bil, när systemet med
parkeringsautomater genomförs. Inkomsterna bör
gå till flera bussar och större turtäthet.

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

20 10 - 0 1- 08

Namnteckning
Namnförtydligande

Solveig Stolt
Jungmangatan 308
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2010-06-30

TN § 136 Medborgarförslag om anläggande av trottoar mellan
Överskottsbolaget – Östra Hansegatan
Tekniska förvaltningen 2010-06-15

Förslaget
”Anläggande av trottoarer mellan Överskottsbolaget Ö o B – Östra
Hansegatan. Avser Järnvägsgatans båda sidor.
Motivering
”Trafiken på Järnvägsgatan har ökat, sannolikt med flera hundra % sedan
Ö o B öppnades. Det är uppenbar risk för livet att gå på Järnvägsgatan,
ovan angiven sträcka. Bilar, cyklister, gångare, parkerade bilar i en salig
röra. Under vinterhalvåret tillkommer dessutom snöproblem.”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har genomfört en utredning om
trafiksäkerhetsproblemen i Visby. Utredningen har gjorts för att vid senare
tillfälle kunna föreslå åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten.
Av trafiknätsanalysen framgår det att vägnätet inom Länna i Visby
klassats som lokalnät. Inom lokalnätet skall skyltad hastighet vara 30
kilometer i timmen eller gångfart. Tekniska nämnden har därför tagit
beslut om 30 kilometer i timmen inom området Länna där Järnvägsgatan
ingår. I lokalnätet där 30 kilometer i timmen eller gångfart är beslutat skall
blandtrafik gälla varför inga trottoarer eller särskilda gång- och cykelvägar
skall anläggas. Omskyltning till 30 kilometer i timmen kommer att
genomföras under juli-augusti.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå medborgarförslag om anläggande av trottoar på Järnvägsgatan i
Visby.

_____

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.

Anläggande av trottoarer mellan Överskottsbolaget
ÖoB - Östra Hansegatan. Avser Järnvägsgatans
båda sidor.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Trafiken på Järnvägsgatan har ökat, sannolikt med
flera hundra % sedan ÖoB öppnades. Det är
uppenbar risk för liv och lem att gå på
Järnvägsgatan, ovan angiven sträcka. Bilar,
cyklister, gångare, parkerade bilar i en salig röra.
Under vinterhalvåret tillkommer dessutom
snöproblem.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Göran Bergman
Järnvägsgatan 10 B
Postadress
621 46 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 109 Medborgarförslag. Inrätta en anordning för att smälta
snö och is för gångtrafikanter i Smittens backe i Visby
Tekniska förvaltningen 2010-04-07
Au § 82

Per Westholm föreslår i ett medborgarförslag: ”Inrätta en anordning för att
smälta snö och is för gångtrafikanterna i Smittens backe i Visby, liknande
den som gjorts i Trumpetarebacken (nedanför trappan upp till Kinbergs
plats).”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Energiförbrukning för att med hjälp av värmeslingor hålla Smittens backe
snö och is fri är inte marginell utan tvärt om mycket energikrävande. En
sådan åtgärd är heller inte av miljöhänsyn särskilt bra. Att
Trumpetarbacken har uppvärmning med el-slingor beror på att den är så
smal att det är svårt att snöröja. Smittens backe är betydligt bredare och
kan därför snöröjas på traditionellt sätt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att inrätta en anordning för att smälta snö och
is i Smittens backe 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.

Inrätta en anordning för att smälta snö och is för
gångtrafikanterna i Smittens backe i Visby, liknande
den som gjorts i Trumpetarbacken (nedanför
trappan upp till Kinbergs plats).
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 05

Namnteckning
Namnförtydligande

Per Westholm
S:t Hansgatan 49
Postadress
621 56 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 99

2010-05-26

Medborgarförslag. Insamlingsstation för bruksbara
saker på återvinningsstationerna
Au § 71

Malena Andersson har i ett medborgarförslag föreslagit att på
återvinningscentralen i Visby anlägga en insamlingsstation för brukbara
saker som kan säljas i en andrahandsbutik istället för att de i onödan slängs
och bidrar till ökad konsumtion och förstorat ekologiskt fotavtryck.
Tekniska förvaltningens överväganden:
Det finns idag ingen sådan möjlighet för Återvinningscentralerna (ÅVC)
att ta emot på särskild plats eller container. Vid inlämnandet till ÅVC har
de som lämnar bestämt att materialet inte är användbart. Därefter är
materialet avfall och tillhör kommunen.
I samhället i övrigt finns organisationer och företag som gärna tar emot
användbart material. Exempelvis Röda Korset, med flera. Dessa bör
kontaktas innan materialet lämnas på ÅVC.
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag, § 266, 2009-11-25, om att
utreda förutsättningar för ett återanvändningssystem på Gotland. En
förutsättning för återanvändning är att det kan drivas i annan regi utanför
ÅVC.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens redovisning.

_____

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.

Att på återvinningscentralen i Visby anlägga en insamlingsstation för brukbara saker som kan säljas i en
andrahandsbutik i stället för att de i onödan slängs och
bidrar till ökad konsumtion och förstorat ekologiskt
fotavtryck. Se bifogad bilaga.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att i praktiken värna kretsloppstanken och för att
minska samhällets ekologiska fotavtryck. För att skapa
arbetstillfällen till arbetslösa i kommunen. Detta har i andra
kommuner visat sig fungera och ge ekologiska samt
sociala vinster. ”Ekokommunen” Gotland borde liksom
andra kommuner ta sitt ansvar i denna fråga.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

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

Namnteckning

2010-02-02
Namnförtydligande

Malena Andersson
Adress

Nygatan 16
Postadress

621 56 Visby
E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 110 Medborgarförslag. Skapa en egen P-skiva för Visby
som kan gälla 1 år
Tekniska förvaltningen 2010-04-07
Au § 83

Agneta Bergquist framför i ett medborgarförslag ”Skapa en egen p-skiva för
Visby som kan gälla 1 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.

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.

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

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

Eftersom vi ska tänka nytt "omställning Gotland"
borde vi kunna utforma ett parkeringskort och
system som passar oss här i Visby. Tekniska
förvaltningen får in nya pengar varje år istället för
P-automater, de nyinköpta kanske någon annan
kommun kan köpa.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 09
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Agneta Bergquist

Box 43
621 21 Ljugarn

Postadress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-06-30

TN § 133 Medborgarförslag – att bygga gång/cykelväg utmed väg
mellan Nya Visborg och Kungsladugården
Förslaget
”Förslagsställaren föreslår att det byggs en gång/cykelväg i anslutning till
befintlig väg från Nya Visborg till Kungsladugården, för att där anslutas till
cykelvägen längs Toftavägen.”
Motivering
”Med den etablering som pågår med bland annat skola, ökar biltrafiken
kraftigt. GC-vägen skulle också fungera som genväg från Vibble till Visbys
östra delar. Det skulle även bli säkrare för cyklister.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I den fördjupade översiktsplan som har antagits utpekas den aktuella vägen,
Kung Oscars väg, till en huvudgata med en separat gång- och cykelväg. När
framtida exploateringar startar inom Visborg kommer även prioriteringar av
kompletterande gång- och cykelvägar att ingå i planerna.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Meddela förslagsställaren om de framtida planerna om gång- och
cykelväg utmed Kung Oscars väg.

_____

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.

Jag föreslår att det byggs en gång-/cykelväg i
anslutning till befintlig väg från Nya Visborg till
Kungsladugården, för att där anslutas till cykelvägen
längs Toftavägen.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 0 1- 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Sivert Söderlund
Jungmansgatan 570
Postadress
620 52 Visby
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Behåll Grönsiskans matsal.

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

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 12
Adress

Bogegatan 7
621 42 Visby

Postadress

E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

Ingrid Dahlbäck

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 111 Medborgarförslag. Ljusreglerat övergångsställe Kung
Magnus väg-Österväg
Au § 84

I ett medborgarförslag har följande förslag inkommit: ”Övergångsställe
med stoppljus och uppritade streck i gatan vid korsningen Kung Magnus
väg-Österväg”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förvaltningen delar inte förslagsställarens åsikt att det råder kaos i
korsningen Österväg – Kung Magnus väg. Korsningen är medvetet
utformad som en gångpassage. Nuvarande utformning fungerar mycket bra
och inga olyckor har rapporterats i korsningen. Ömsesidig respekt och
ögonkontakt mellan fotgängare och fordonsförare gör att gångtrafik och
fordonstrafik flyter på bra. Även miljömässigt är den nuvarande
utformningen att föredra. Vid signalreglerad korsning blir det många start
och stopp samt onödig tomgångskörning.
Förvaltningen redogör även i sitt yttrande för gällande trafikregler.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om ljusreglerat övergångsställe Kung Magnus
väg-Österväg 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 med stoppljus och uppritade streck
i gatan vid korsningen Kung Magnus väg - Österväg.

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

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 10
Adress
Postadress
E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

IE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 112 Medborgarförslag. Införa temporär
servicedag/servicenatt i Visby för städning och
snöröjning
Au § 85

Magnus Angelöw föreslår i ett medborgarförslag att temporär
servicedag/servicenatt införs i Visby innerstad där gatustädning,
snöröjning kan utföras. Sätt upp temporära skyltar som indikerar
parkeringsförbud under specifika tider under veckan.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Framkomligheten för gaturenhållningen kan ibland vara besvärlig eftersom
många kantstensparkeringar är 24-timmarsparkeringar. Under den gångna
vintern blev det extra besvärligt på grund av den stora snömängden. Detta
löstes under vinter genom att tillfälliga parkeringsförbud infördes på
särskilt besvärliga sträckor. Vid vissa tillfällen har även gatusopningen
genomförts med hjälp av tillfälliga parkeringsförbud. Att införa särskilda
”städ” dagar är möjligt men troligtvis svårt att få folk att förstå. Det skulle
innebära mer skyltning i innerstan med nya skyltar som inte tidigare
används på Gotland. På många ställen är det bara möjligt att parkera på
ena sidan av gatan och vid snöröjning behöver man ibland få bort alla bilar
från gatan. Ett införande av servicedag/servicenatt enligt förslaget skulle
troligtvis betyda att tekniska förvaltningen blir tvungna att utfärda fler
parkeringsanmärkningar och även att flytta fler fordon för att kunna
genomföra servicedag/servicenatt. De önskemål som framförs från boende
är att man vill kunna stå parkerad längre än 24 timmar i innerstan. Det
finns därför troligtvis inget stöd för att införa servicedag/servicenatt från
boende eftersom det skulle innebära fler restriktioner än vad som gäller
idag. Gällande beslut om boendeparkering och avgiftsbeläggning del av
året kommer att minska antalet parkerade fordon i innerstan. Om det ändå
visar sig att ett behov av servicedag/servicenatt uppkommer kan sådana
beslut tas av tekniska förvaltningen på delegation från tekniska nämnden.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att införa temporär servicedag/natt i Visby för
städning och snöröjning avslås.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 112 forts
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.

Införa temporär servicedag/servicenatt i Visby
innerstad där gatustädning, snöröjning kan utföras.
Sätt upp temporära skyltar som indikerar
parkeringsförbud under specifika tider under veckan.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Då det är begränsade utrymmen i Visby innerstad
blir framkomligheten försvårad för till exempel
snöröjning och städning. Om temporära
parkeringsförbud införs förenklas kommunens
renhållning avsevärt. Alternativa parkeringsplatser
under dessa timmar finns tillgängliga och bör ej ses
som ett problem.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 22

Namnteckning
Namnförtydligande

Magnus Angelöw
S:t Hansgatan 1B
Postadress
621 57 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-05-26

TN § 115 Medborgarförslag. Avskriv hyra för Röda Korsets
lokaler på hamnen under Almedalsveckan 2010
Tekniska förvaltningen 2010-04-21
Au § 90

Hans A Svensson föreslår i ett medborgarförslag att man bör avskriva
hyran för Röda Korsets lokaler på hamnen under Almedalsveckan 2010.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förslaget att avskriva hyran för Röda Korsets lokaler under
Almedalsveckan kan inte hanteras av Gotlands kommun eftersom
lokalerna upplåts av Högskolan på Gotland.
Högskolan på Gotland är hyresvärd för Röda Korset och tekniska
förvaltningen kan inte fatta beslut rörande dessa parters hyresförhållanden.
Tekniska förvaltningen informerar dock Högskolan på Gotland om detta
medborgarförslag och kommer att påtala lämpligheten av att se över
hyressättningen vid Almedalsveckan .

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förslagsställaren och Högskolan på Gotland delges
fastighetsavdelningens yttrande.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

______
Protokollsutdrag:
TF fastighetsavd
Förslagsställaren + yttr
Högskolan på Gotland + 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.

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

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

Röda Korsets cirka 2500 volontärtimmar bör ge en
"bonus" då man under vaccinationskampanjen för att
hejda "Svininfluensan" ställt upp med logistiksupport.
Mången inom GK/HGO har därför kunnat hålla sig
på fötter och fullfölja sitt dagliga värv. Hyreskostnaden kan sändas till Haiti.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 24

Namnteckning
Namnförtydligande

Hans A Svensson
Signalgatan 16 C
Postadress
621 40 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-06-30

TN § 131 Medborgarförslag om att frikoppla sophämtning från
hyran
Au § 95

Mari Lujala föreslår i ett medborgarförslag att kostnaderna för
sophämtning separeras från hyran och att verksamheterna istället
betalar faktisk kostnad.
Förslagsställaren framhåller att verksamheterna i dagsläget inte bryr
sig om att sortera utan slänger allt såsom brännbart avfall. Genom att
få betala faktisk kostnad skulle det ligga i verksamheternas eget
intresse att sortera bättre.
Tekniska förvaltningens överväganden:
Förvaltningen har arbetat och arbetar fortfarande en hel del med de olika
verksamheterna för att uppnå utökad sorteringsgrad. I nuläget sorteras
90-95 %.
I vissa fall är det praktiskt omöjligt att sortera bättre t ex vid äldreboende där
hyresgästerna av olika skäl inte utför sorteringen på bästa sätt.
Förvaltningen har kontaktat samtliga verksamheter inför införandet av
sorteringen och inte fått uppfattningen att den medvetet ignoreras.
Om så är fallet får det övervägas att genomföra särskild debitering
Förvaltningen förstår syftet med förslaget men är av den
uppfattningen att i första hand arbeta vidare med information och
påverkan för att uppnå samma syfte, d v s ytterligare sortering.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget besvaras genom förvaltningens yttrande.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavdelning
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.

Sophämtningen skall frikopplas från fastighetshyran
i kommunägda fastigheter.

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

Verksamheterna måste ta ett större ansvar för
sopsorteringen inom kommunen. I dagsläget bryr sig
inte verksamheterna om att sortera, utan man
slänger mycket av det som är sorterbart i det
brännbara avfallet. Genom att själva betala den
faktiska kostnaden för sophämtningen, skulle det
ligga i deras intresse att sortera bättre.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 03 - 07

Namnteckning
Namnförtydligande

Mari Lujala
Boge Klinte 502
Postadress
624 36 SLITE
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-06-30

TN § 137 Medborgarförslag, om ställplatser för husbilar
iordningsställs
Förslaget
”Att ställplats för husbilar iordningställs. Att ”Träffpunkt Gotland” utökas då det
finns plats för ytterligare husbilar, och blir ställplats. På ”Kajsarn” finns
möjlighet att iordningställa plats som ställplats.”
Motivering
”Både på fastlandet och i andra Europeiska länder finns sådana platser i varje by
och stad. Betänk att våra husbilsåkande turister är en allt större turistgrupp och
även köpstark. Man vill kunna ställa bilen och gå en shoppingrunda eller gå på
krogen”
Tekniska förvaltningens yttrande:
Träffpunkt Gotland ägs och drivs av Trafikverket. Gotlands kommun kan därför
inte besluta om eventuell ställplats för husbilar på platsen. På ”Kajsarn” går det
utmärkt att parkera husbil för att gå shoppingrunda och även att besöka ”krogen”.
Däremot finns en bestämmelse i den lokala ordningsstadgan som förbjuder
övernattning i husvagn/husbil på allmän plats i Visby.
En ställplats/camping för husbilar är inte det samma som parkering av fordon och
kräver därför bygglov för annat ändamål än parkering. Ett privat initiativ för att
öka utbudet av ställplats/camping i Visbys närområde är enligt förvaltningens
uppfattning positivt men är inget som kommunen skall driva.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Avslå medborgarförslag till ställplats/camping i kommunal regi på
Träffpunkt Gotland och parkeringen på Kajsarn i Visby.

_____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd,
Förslagsställaren + yttr,
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att ställplats för husbilar iordningställs. Att "Träffpunkt Gotland" utökas så det finns plats för ytterligare husbilar och blir ställplats. På "Kajsarn" finns
möjlighet att iordningställa plats som ställplats.
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.

Både på fastlandet och i andra Europeiska länder
finns sådana platser i varje by och stad. Betänk att
våra husbilsåkande turister är en allt större turistgrupp och även köpstark. Man vill kunna ställa bilen
och göra en shoppingrunda eller gå på krogen.
Se det bifogade urklippet.
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

20 10 - 03 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Kerstin KolmodinAndersson, M ats Andersson
Atlingbo Resarve 305
Postadress
622 40 Romakloster
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/1258 51

TN § 187 Medborgarförslag. Boendeparkeringsavgifter för
boende utanför ringmuren
SBF 2010-09-01
Au § 130

Ulla Hammarhjelm föreslår i ett medborgarförslag:
”Att Gotlands kommun Tekniska nämnden inför en mindre (ev månatlig)
boendeparkeringsavgift för boende vid någon gata utanför ringmuren där
det inte finns markerade p-rutor.”
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
I trafikförordningen 3 kap 49 § anges följande: ”På allmän plats inom
tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna
platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under
längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och
helgdag.” Parkering av fordon skall i första hand ske på kvartersmark. I
områden där brist på tillgänglig kvartersmark för parkering av fordon råder
kan kommunen underlätta för boende att parkera på allmän plats. Gotlands
kommun har bedömt att sådan brist på kvartersmark endast föreligger i
Visby innerstad och har därför beslutat att tillstånd för boendeparkering kan
beviljas med särskilda restriktioner och med en månadsavgift eller årsavgift.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Mot bakgrund av förvaltningens yttrande avslås medborgarförslaget.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att Gotlands kommun/tekniska nämnden inför en mindre (ev.
månatlig) boendeparkeringsavgift för boende vid någon gata
utanför ringmuren, där det inte finns markerade P-rutor.
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.

Den allmänna P-regeln säger väl att man inte får stå inom
stadsplanerad bebyggelse längre än 24 timmar i sträck. Om
man nu bor vid en gata utan markerade P-platser (-rutor)
borde man kunna få stå utanför sitt hus på den gatan utan att
behöva flytta bilen en gång/dygn. Det talas om
”parkeringsservice” vilket för mig innebär att jag lugnt kan få
stå utanför mitt hus, även när jag inte använder bilen, är
bortrest etc.
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

2010-03-18
Namnförtydligande

Ulla Hammarhjelm
Adress

Pilängsgatan 11
Postadress

621 55 Visby
E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/1260 51

TN § 186 Medborgarförslag. Parkeringsautomater tas bort årskort införs
Au § 129

Gunnar Häggqvist föreslår i ett medborgarförslag:
”Undanröjande av parkeringsautomater”
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
I större kommuners centrala delar finns många målpunkter som alla vill
kunna nå: butiker, restauranger, arbetsplatser, biografer, teatrar. Om
parkeringsplatserna på gatumark inte räcker till har kommunen enligt
Kommunala avgiftslagen möjlighet att ta ut parkeringsavgifter. Syftet med
avgifterna ska vara ”att ordna trafiken”. Mot denna bakgrund bör avgiften
ligga på en sådan nivå att man får en rimlig omsättning på
parkeringsplatsernas användning och därmed ökar möjligheterna för fler
att nå målpunkterna. Nivån på parkeringsavgifterna har alltså ingen
koppling till kommunens kostnader för att anordna parkeringen.
Med utgångspunkt från kravet att behandla alla medborgare lika har
kommunen ingen möjlighet att reservera parkeringsplatser på gatumark för
enskilda personer eller grupper. Det är dock möjligt att göra undantag från
likabehandlingen för några grupper: rörelsehindrade, boende,
näringsidkare och beskickningsfordon.
Förslaget att införa ett årskort för parkering på Gotland stämmer inte med
Kommunala avgiftslagens syfte med att ta ut parkeringsavgifter. Ett sådant
årskort skulle endast vara till för att få en intäkt och skulle inte ”ordna
trafiken”. Syftet med att införa parkeringsavgifter har inte varit att få en
intäkt utan att ordna och styra trafiken samt att öka tillgängligheten till
parkering.
Förslagsställaren hänvisar till Stockholms stad vad beträffar
underhållskostnader för parkeringsautomater.
I Sveriges Kommuner och Landstings redovisning ”Parkering på
Gatumark 2010” framgår det att Stockholms stad 2009 har en intäkt från
parkeringsavgifter på 382 miljoner kronor och en intäkt från
felparkeringsavgifter på ytterligare 264 miljoner kronor. Kostnaden för
parkeringsbevakningen i Stockholms stad uppgår till 100 miljoner kronor.
Kostnad för drift och underhåll av parkeringsautomaterna i Visby är
beräknad till ca: 350.000 kronor för helårs drift.

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.

Undanröjande av parkeringsautomater

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 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

Namnteckning

20 10 - 03 - 11
Namnförtydligande

Gunnar Häggqvist
Rödhakevägen 5
Postadress
622 66 Gotlands Tofta
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
62181 VISBY
Parkeringsautomater.
VARFÖR TACKAR GOTLANDS KOMMUN NEJ till att få in minst 15
miljoner i ren vinst till den kommunala kassan.
Med en oförklarlig anledning har TN tagit beslut om att införa
parkeringsautomater i vår lilla stad VISBY. De tror att automaterna skall ge
vinst till den kommunala kassan. Detta kommer ej att ske när räkningarna
strömmar in på kostnaden för inköp av dessa automater, underhåll/år av
dessa automater,(underhållskostnaden kan TN få reda på via Stockholms
Stad/år)Hur många parkeringsvakter behöver anställas för bevakning av att
alla har betalt full avgift till dessa automater och nya skyltar som ska ersätta
de äldre skyltarna.
Jag läste i dagstidningen att TN:s ordf. Kjell Skalberg menade att
avgiftsbelägga parkeringsskivan /mån .eller /år inte är lagligt. Det är helt fel.
Det enda man behöver göra är att byta namnet från parkeringsskiva till
förslagsvis ”Årskort parkering Gotland och ex.100:-”
Mitt förslag är att dessa årskort skall kunna säljas för 100:-kr.för gällande år
och finnas tillgängliga runt hela Gotland såsom kommunala inrättningar
(inte inom vårdsektorn),återvinningscentraler ,mm. och varför inte på färjan.
På detta enkla sätt skulle det inbringa till Gotland minst 15 miljoner/år.
Om detta genomföres istället kommer det att glädja Gotlands invånare och ge
ett gott PR för Gotlands smidighet.
Undanröj beslutet om uppsättning av parkeringsautomater det kommer att
drabba till största delen oss som är mantalsskrivna på Gotland.
2010-03-11
Gunnar Häggqvist
Rödhakevägen 5,
62266 Gotlands Tofta
E-post:aurburgi@spray.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-08-25

TN § 170 Medborgarförslag. Trafikera busslinje 1 på juldagen
SBF 2010-08-10
Au § 123

Ingrid Dahlbäck föreslår i ett medborgarförslag att linje 1 (GråboÖstercentrum-Norrområdet-Lasarettet) i tätortstrafiken i Visby trafikeras
på juldagen.
Förvaltningens yttrande:
För närvarande trafikeras varken tätortstrafiken i Visby eller
landsbygdstrafiken på Gotland på juldagen.
Beslutet till detta är att för närvarande bedöms behovet av att resa denna
dag som lågt.
Genom att tätortstrafiken i Visby och landsbygdstrafiken på Gotland
trafikeras alla övriga dagar under året de dagar som finns angivna i
tidtabellen ger det många möjligheter till att besöka dem som vårdas på
lasarettet eller äldreboende.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget om att linje 1 (Gråbo-Östercentrum-NorrområdetLasarettet) i tätortstrafiken i Visby ska trafikeras på juldagen beaktas i
kommande översyn av turlistan.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

Trafikera busslinje 1 på juldagen.

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

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

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

20 10 - 02 - 12
Adress

Bogegatan 7
621 42 Visby

Postadress

E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

Ingrid Dahlbäck

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/1521 31

TN § 189 Medborgarförslag. Omgående låta åtgärda
Finntrappan i Visby innerstad
SBF 2010-08-27
Au § 132

Fredrik Adelsköld framför i ett medborgarförslag följande:
” Omgående låta åtgärda Finntrappan i Visby innerstad”
Motiveringen: Finntrappan har under en följd av år underminerats av
naturens krafter. Det föreligger nu en påtaglig rasrisk, vilket kan
resultera i omfattande personskador följt av betydande skadeståndskrav
mot kommunen. Trappan är en central kommunikationsväg bl.a. för
boende på Klinten. Då även Kyrktrappan har försämrats krävs nu
omgående åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt arbetet av entreprenör att
göras under hösten. Besked har getts att arbetet kan påbörjas i slutet av
september.
Arbetets kostnad ryms inom befintlig investeringsbudget,
investeringsmedel används då trappartiet måste byggas om i sin helhet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förvaltningens skrivelse överlämnas som svar till förslagsställaren.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

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 personskador följt av betydande skadeståndskrav mot
kommunen. Trappan är en central kommunikationsväg 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

20 10 - 04 - 2 1
Adress

Nygatan 28
621 56 Visby

Postadress

E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

Fredrik Adelsköld

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr KS /2010

51

TN § 185 Medborgarförslag. Fri parkering för anställda inom
Hälso- och sjukvården vid lasarettet
SBF 2010-09-03
Au § 128

Margareta Palmedal har i ett medborgarförslag föreslagit fri parkering för
anställda inom Hälso- och sjukvården. HSF lasarettet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande sammanfattningsvis:
Fri förutbestämd parkering vid lasarettet är enligt skattelagstiftning inte
möjlig utan förmånsbeskattning. Förslaget innebär även att lediga platser
inte kan nyttjas av kunder/besökare genom att avgränsa en bestämd
parkering för anställda. För att i möjligaste mån tillmötesgå förslaget
föreslår förvaltningen, i likhet med övriga landsting i landet, att
parkeringsavgift införs för lasarettsområdet men att anställda kan få köpa
parkeringskort till en förutbestämd kostnad/nivå. Dock utan att någon
avgränsning sker. Detta för att möta reglerna för förmånsbeskattning och
för att undvika att lediga platser inte kan nyttjas.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget besvaras genom att förvaltningen får i uppdrag att
utreda parkeringssituationen i lasarettsområdet och att den
utredningen kopplas till den totala parkeringsöversyn i Visby som
förvaltningen har i uppdrag att genomföra.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF planeringsavd
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.

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 parkering. Sedan p-avgift infördes är denna parkering hårt
belastad förmodligen av besökare som ska till sjukhuset 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

20 10 - 04 - 27

Namnteckning
Namnförtydligande

Margareta Palmedal
Irisdalsgatan 36
Postadress
621 42 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/1522 33

TN § 190 Medborgarförslag. En hundrastgård i Hemse
SBF 2010-08-27
Au § 133

Carina Malmsten framför i ett medborgarförslag följande:
”En hundrastgård i Hemse”
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Kommunstyrelse och tekniska förvaltningen har 2006, 2007, 2008, 2009
och 2010 behandlat likartade förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Ärendet hanteras som tidigare hundrastgårdsärenden med avslag.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

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 förekommer i Hemse, (speciellt i och runt Asarveområdet) av hundträck och lösrastade hundar, bör
det ordnas en hundrastgård med stängsel, hundlatriner och bänk i närområdet, förslagsvis på "ödetomten" 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

20 10 - 05 - 0 6

Namnteckning
Namnförtydligande

Carina Malmsten
Asarvegatan 192
Postadress
623 51 Hemse
Adress

E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2010-10-18

Medborgarförslag; ej beslutade t.o.m.
2010-10-04
Innehåll
•

Förteckning

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

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. 4 oktober 2010 (41 av totalt ca 470 beslutade)
Medborgarförslag

Registeringsdatum

Medborgarförslag om att skateboardåkarna på Gotland vill att en skateboardpark och en
skateboardlokal ska anordnas
Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Solbergaskolan
Medborgarförslag om att göra södra hällarna till strövområde för rekreation vid havet

2007-04-25

Ärendenr.
KS 2007/200

Nämnd
KFN

2007-05-11

KS 2007/225

BN

2007-05-25

KS 2007/245

BN

Medborgarförslag om en skateboardramp och en skateboardlokal

2007-08-29

KS 2007/329

KFN

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

2008-01-16

KS 2008/16

BN

Medborgarförslag om att öppna ett anpassat boende för psykiskt funktionshindrade
ungdomar
Medborgarförslag om att systembolaget i Visby ska stängas under Stockholmsveckan

2008-04-24

KS 2008/189

SON

2008-08-14

KS 2008/341

SON

Medborgarförslag om att genomföra ett framträdande med Luciatåg och
marknadsdeltagande vid julmarknaden i Soest alternativt Lübeck
Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr
Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr
Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster

2008-08-26

KS 2008/357

KFN

2008-10-13

KS 2008/436

TN

2008-10-13

KS 2008/437

TN

2008-11-19

KS 2008/519

BN

Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Medborgarförslag om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur medeltida hamn &
fiskelägen påverkas av exploatering av Gotlandskusten
Medborgarförslag om gatlyktor vid busshållplatsen vid Levidekorset

2008-12-29

KS 2008/612

BN

2009-02-02

KS 2009/40

BN

2009-02-17

KS 2009/72

TN

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

2009-03-03

KS 2009/98

TN

2009-03-18

KS 2009/121

TN

Medborgarförslag om att komplettera den Allmänna ordningsstadgan med böter för
hundägare som inte plockar upp förorening från hund
Medborgarförslag om att låta den före detta gruppbostaden på Silvergatan 12 i Hemse bli
daglig verksamhet för omsorgen
Medborgarförslag. Bokinkast för låntagare vid Almedalsbiblioteket

2009-03-30

KS 2009/139

KF

2009-05-29

KS 2009/223

SON

2009-08-25

KS 2009/325

KFN

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. 4 oktober 2010 (41 av totalt ca 470 beslutade)
Medborgarförslag om en videkonferenslokal inom den nya serviceförvaltningen

2009-09-10

KS 2009/340

KS

Medborgarförslag om att äldre- och handikappverksamheten samt de utvecklingsstördas
verksamhet undantages från nedskärningar i 2010 års budget
Medborgarförslag om att ta bort bidraget till Tillväxt Gotland och satsa på ett s.k. Nattis

2009-12-16

KS 2009/516

SON

2010-01-07

KS 2010/5

KS

Medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna

2010-01-13

KS 2010/8

TN

Medborgarförslag om Kulturbusstur för bevistande av evenemang vid Högskolan,
Almedalsbiblioteket m.m.
Medborgarförslag om att Gotlandshem borde bygga 1000 lägenheter på Visborgsområdet

2010-01-13

KS 2010/12

KS

2010-01-14

KS 2010/13

ABG

Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet

2010-01-14

KS 2010/14

BN

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

2010-01-27

KS 2010/29

KS

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

2010-02-05

KS 2010/41

BN

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

2010-02-05

KS 2010/42

KS

Medborgarförslag angående kommunansvar för snöskottning av villaägares trottoarer mot
2010-02-09
avgift
Medborgarförslag om ändring av 1934 års stadsplan gällande Solberga/Havderlundsområdet 2010-04-19

KS 2010/47

TN

KS 2010/165

BN

Medborgarförslag om samarbete polis, socialtjänst och skola

2010-04-19

KS 2010/166

KS

Medborgarförslag: Höga läkemedelskostnader del av vårdens budgetöverskridande

2010-04-22

KS 2010/178

HSN

Medborgarförslag: Låt vård och sifferpersonal ta över budgetarbetet

2010-04-22

KS 2010/179

KS

Medborgarförslag om bullerdämpande jordvall vid Skogslundsvägen

2010-04-27

KS 2010/192

TN

Medborgarförslag - Verka för att Gotland blir en rådjursfri kommun

2010-05-04

KS 2010/211

KS

Medborgarförslag: Ge arbetslösa ungdomar ett värde i att komma ut och hjälpa till att föra
världsarvet vidare
Medborgarförslag: Låt arbetslösa ungdomar hjälpa äldre och dementa till utevistelse

2010-05-17

KS 2010/224

BN

2010-05-17

KS 2010/225

SON

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. 4 oktober 2010 (41 av totalt ca 470 beslutade)
Medborgarförslag om att korttidsboende, växelvård, trygghetsplatser och pallitativ vård ska
finnas i Hemse VC
Medborgarförslag om trygghetsplatser, växelvårdsplatser och pallitativa platser på Hemse
vårdcentral
Medborgarförslag om elsanering av vissa bostads- och sjukvårdsområden

Nämndförkortningar
BN = Byggnadsnmnden
HSn = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SON = Socialnämnden
TN = Tekniska nämnden
ABG = AB Gotlandshem

2010-05-19

KS 2010/233

SON

2010-05-26

KS 2010/244

SON

2010-05-26

KS 2010/245

HSN/ABG

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 16-18

2010-10-18

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.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2010-10-18

Rapport: Hälsofrämjande hälso- och
sjukvårdsaktiviteter
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-09-23, § 203

•

Ledningskontoret 2010-08-25

•

Bakgrund: Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-23, § 6

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-09-23
2010-09-02

Ks § 203
Au § 202

Rapport: Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter
KS2009/129-90
- (Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 6)
- Ledningskontoret 2010-08-25 och rapport 2010-05-31

Vid behandlingen av den s.k. Framtidsutredningen (om hälso- och sjukvården)
fick kommunstyrelsen uppdraget att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga
resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien
skulle utgöra grund för en mer långsiktig satsning i att utveckla en hälsoinriktad
hälso- och sjukvård.
Ledningskontoret har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen genomfört en kartläggning som lett fram till förslag om fyra
utvecklingsarbeten. Dessa genomförs inom berörda nämnder under 2010 och
2011. Arbetet har lett till fortsatta insatser som pågår inom de aktuella förvaltningarna.
Rapporten presenterades av folkhälsostrategen Lisa Stark och Monica Palmö,
ordförande i den förvaltningsgemensamma styrgrupp som stödjer det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det långsiktiga arbetet för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård ska fortsätta
och det är angeläget att berörda nämnder tar sitt ansvar. Kommunstyrelsen får
i uppdrag att leda det fortsätta utvecklingsarbetet.

Folkhälsoenheten
Handläggare Lisa Stark
Telefon +46 (0)498 26 33 06
E-post lisa.stark@gotland.se
Datum 2010-08-25
Dnr KS 2009/129

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Mot bakgrund av utredningen om hälso- och sjukvårdens åtagande och
inriktning (2007) uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att i
samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en
förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående
hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas
som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad
hälso- och sjukvård. (Kf §6, 2009-02-23)
Ledningskontoret har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och socialförvaltningen genomfört en kartläggning av aktiviteter och
resurser för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Härmed överlämnas
rapporten till kommunfullmäktige. I rapporten lämnas konkreta förslag
till fyra utvecklingsarbeten vilka efter beslut i respektive förvaltning
genomförs under 2010 och 2011. Rapporten lämnar också preliminära
förslag till framgångsfaktorer och styrtal i styrkorten för hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Dessa föreslås vidareutvecklas
under hösten inför den kommande mandatperioden. Det fortsatta stödet
till verksamheternas utvecklingsarbete leds av en gemensam styrgrupp
med representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen samt ledningskontoret. Gotlands kommun har ansökt
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Sammanfattning
Ledningskontoret har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen genomfört en kartläggning av aktiviteter och resurser för hälsofrämjande
hälso- och sjukvård. I uppdraget ingick att föreslå konkreta utvecklingsprojekt för
fortsatt arbete. Ledningsgrupperna för varje avdelning/verksamhet samt personalcheferna har intervjuats och styrkort, basåtagande och lokala vårdprogram har
granskats.
Resultatet av kartläggningen
•

Arbetssätt för att skapa delaktighet för brukare och patienter är utvecklat liksom
arbete med delaktighet för medarbetare. Detta styrs och följs upp genom styrkort.
Styrning och uppföljning kan förbättras när det gäller sjukdomsförebyggande arbete
och metoder för patienter och brukare. Det är svårt att få fram information om
exempelvis andelen rökande patienter med viss diagnos som erhållit rökslutarstöd
och resultatet av detta.

•

Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker till stor del i grunduppdragen och det
är ofta svårt att urskilja resursåtgången i vardagsarbetet. Nationella utvecklingsmedel har drivit på främst när det gäller specifikt förebyggande arbete med
exempelvis tobak, riskabelt alkoholbruk och fysisk aktivitet på recept.

•

Det förebyggande arbetet har svårt att hävda sig när verksamheter behöver spara.
Flera intervjuade betonar behovet av långsiktighet och öronmärkta resurser.

Slutsatser
•

Styrning och uppföljning bör utvecklas. I dagsläget är variationerna stora mellan
verksamheter, vårdlag och enskilda medarbetare när det gäller att tillämpa hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Uppföljning bör synliggöra förebyggande
och hälsofrämjande uppdrag och resultat. Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet
bör användas som ett viktigt mått på insatsernas resultat för självupplevd hälsa.

•

Inom hälso- och sjukvården bör implementeringen av Socialstyrelsens kommande
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vara en prioriterad utvecklingsfråga.
Riktlinjerna väntas ge kunskapsstöd, prioriteringsunderlag och stöd för uppföljning
av förebyggande arbete med tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

•

Socialförvaltningen ställs inför svåra etiska frågor. I synnerhet vid arbete i enskildas
hem är det svåra avvägningar mellan att arbeta för självbestämmande och samtidigt
ge stöd för hälsofrämjande levnadsvanor. Det är en strategiskt viktig kompetensutvecklingsfråga.

•

Hälso- och sjukvårdens ansvar, insatser och resurser ska ses i ett större sammanhang
där olika samhällssektorer tillsammans genom samordnade ansträngningar har
förutsättning att påverka hälsoutvecklingen på Gotland. På Gotland anger det
folkhälsopolitiska programmet ram och delmål för det samlade arbetet.
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•

Pågående omställningsarbete och organisationsförändringar tar kraft och kräver
uppmärksamhet. Det är en ledningsuppgift att pedagogiskt visa att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete kan bidra till att uppnå ökad effektivitet och god
vård.

•

Fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och ledningskontorets folkhälsoenhet, en gemensam styrgrupp samt medlemskap i
det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är
viktiga strukturer för att driva utvecklingsområdet.

Prioriterade utvecklingsområden 2010 och 2011
1. En metod för att mäta brukares upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet testas i
samband med biståndsbedömning för insats inom hemtjänsten. Uppföljning görs
efter viss tid med insats. Socialförvaltningen är huvudansvarig.
2. Inför 2011 förbereder styrgruppen för implementering av Socialstyrelsens
kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Hälso- och sjukvårds
förvaltningen är huvudansvarig.
3. Rökfri arbetstid i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen
utvärderas. Socialförvaltningen är huvudansvarig.
4. En strategi och åtgärdsplan för att främja barns och ungdomars hälsa med mat och
fysisk aktivitet tas fram i anslutning till ett vårdprogram för barn och ungdomar med
övervikt och fetma. Ledningskontoret är huvudansvarig.
Förslag till framgångsfaktorer och styrtal
Styrgruppen föreslår att Gotlands kommun noga följer det nationella utvecklingsarbetet
med sikte på att införa relevanta och nationellt jämförbara indikatorer för hälsofrämjande hälso- och sjukvård i styrsystemet. Medlemskapet i det nationella nätverket
för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer samt samverkan med SLL i arbetet
med Socialstyrelsens riktlinjer ger goda förutsättningar för detta.
Med tanke på att en ny mandatperiod inleds efter valet och den revidering av styrkorten
som sker inför varje ny mandatperiod vill styrgruppen ändå lämna preliminära förslag
till framgångsfaktorer för övervägande i respektive nämnd. Dessa förslag är valda för att
möjliggöra uppföljning av två av de prioriterade utvecklingsprojekt som beskrivits
tidigare i denna rapport.
HSN:

Ny framgångsfaktor ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”
Styrtal Styrgruppen föreslår att nämnden avvaktar Socialstyrelsens kommande
indikatorer för förebyggande arbete (hösten 2010). När dessa är kända kan
en/flera av dessa väljas och målnivå preciseras.
Åtgärd Socialstyrelsen kommande riktlinjer för förebyggande arbete i hälsooch sjukvården införs i all verksamhet.

4

SON:

Ny framgångsfaktor ” Verksamheterna har ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt för att brukare/anhöriga ska känna sig respekterade, uppleva
trygghet och få sina individuella behov tillgodosedda.”
Styrtal Preciseras när projektplanen för mätning av hälsorelaterad livskvalitet
är klar (hösten 2010).
Målnivå steg 1: ”xxx hemstjänsttagare har erbjudits mätning av hälsorelaterad
livskvalitet inför biståndsbeslut samt efter viss tid med beslutad insats”
Målnivå steg 2: ”Minst xx procent av hemstjänsttagarna ska ange en positiv
utveckling vid uppföljande mätning av hälsorelaterad livskvalitet”

Bakgrund
Ledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen har
gemensamt utrett hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning, den så
kallade Framtidsutredningen. Utredningen dokumenterades i nio delrapporter och en
sammanfattning. Delrapport nr 4 behandlade förutsättningar och rekommendation för
fortsatt utvecklingsarbete när det gäller hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Kommunfullmäktige har efter remissförfarande behandlat Framtidsutredningen
(Kf § 6, 2009-02-23). Fullmäktige beslutade bland annat:
”Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående
hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas som grund för en
mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård.”

Uppdrag
Ett förvaltningsgemensamt uppdrag formulerades där ledningskontoret, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar.
Uppdraget var att
• beskriva nuläget för hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Gotland;
resursanvändning och aktiviteter
• föreslå vilka konkreta utvecklingsprojekt som ska prioriteras för att öka
hälsoorienteringen
• föreslå framgångsfaktorer och styrtal för årlig uppföljning genom balanserade
styrkort.
Förstudien ska stödja det fortsatta arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård
genom att analysera förutsättningar, behov och möjligheter samt ge rekommendationer
för det fortsatta utvecklingsarbetet. Efter styrgruppsbeslut ges verksamheterna stöd i
utvecklingsarbete inom ett urval prioriterade områden.

Organisation och resurser för uppdraget
Uppdragsgivare har varit hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Kullberg samt
socialdirektör Lena Lager.
En styrgrupp med ett arbetande ”utskott” (nedan kallat arbetsgrupp) bildades. I styrgruppen ingår tandvårdschef Monica Palmö HSF (ordförande), verksamhetschef Sture
Persson HSF, kvalitetschef Leif Ohlsson HSF, folkhälsochef Lisa Stark LK och
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utvecklingsledare Gerd Silk SOF. Vid beslut om prioriterade utvecklingsområden deltog
även verksamhetscheferna Cilla Krook (hab/rehab) och Ulf Larsson (primärvården) från
HSF. Avsikten är att primärvårdschefen ska ingå i styrgruppen i fortsättningen. I
arbetsgruppen ingår förutom Lisa Stark och Gerd Silk även utvecklingshandledare Per
Stenberg HSF som är processledare för hälsofrämjande utvecklingsarbete inom HSF
under 2009 – 2011.
För utvecklingsområdet hälsofrämjande hälso- och sjukvård finns 700 tkr avsatta under
2009 – 2011. Medlen härrör från försäljningen av en fastighet som 1975 donerades till
Gotlands kommun av Gotlands länsförening för tuberkulos.

Metod
Upplägget planerades i dialog med Birger Forsberg och Sanna Fredin, Stockholms läns
landsting, hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, samt det svenska nätverket för
hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Syftet var att ta del av erfarenheter av
liknande kartläggningar. Därefter intervjuades ledningsgrupperna för sjukhuset,
primärvården inklusive de privata vårdgivarna, hab/rehab, tandvården, omsorgen om
funktionshindrade, särskilt boende, hemtjänsten, handläggarenheten samt personalcheferna inom HSF och SOF. Resultatet av intervjuerna sammanställdes och
analyserades med hjälp av SWOT-modellen (det vill säga inre styrkor och svagheter
samt yttre möjligheter och hot). Verksamheternas styrkort granskades, primärvårdens
basåtagande samt lokala vårdprogram studerades och resultatet fördes in i SWOTanalysen. Utifrån det samlade underlaget prioriterades fyra utvecklingsområden för
fortsatt arbete.

Definition av hälsofrämjande och förebyggande arbete
Följande definitioner är hämtade från Socialstyrelsen termbank,
www.sos.se/terminologi
Hälsofrämjande insats - En åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors
självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att
stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.
Hälsofrämjande åtgärder kan vara individinriktade, gruppinriktade (gentemot grupper i
befolkningen) eller strukturinriktade (gentemot samhällsstrukturer).
Förebyggande insats - (Inom vård och omsorg:) åtgärd för att förhindra uppkomst av
eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
Förebyggande åtgärder delas in i primär- och sekundärprevention. Man brukar även tala
om tertiärprevention, men vi avråder från denna term och hänvisar till termerna
behandling och rehabilitering.
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Resultat
Nuläget för hälsofrämjande hälso- och sjukvård på Gotland
Styrningochuppföljning
Hälsofrämjande och förebyggande arbete bedrivs i varierande grad inom verksamheterna men styrning och uppföljning genom styrkortet och uppdrag från nämnderna är
ännu ofullständigt utvecklat. Därmed ställs heller inte tydliga krav på uppföljning och
utvärdering. Det folkhälsopolitiska programmets delmål om uppföljning av hälsorelaterad livskvalitet är ännu relativt okänt i verksamheterna. Det enda exempel på sådan
uppföljning som redovisats är mätning av hälsorelaterad livskvalitet vid höftledsoperationer utifrån ett nationellt vårdprogram. Journalsystemen medger inte uppföljning
av exempelvis hur många patienter som fått stöd för att förändra riskabla levnadsvanor.
Det blir då heller inte möjligt att koppla samman resursfördelning, åtgärder och resultat.
I 2010 års basåtagande för primärvården är det primärt förebyggande uppdraget förtydligat rörande rökning, riskabla alkoholvanor, övervikt samt sekundärpreventiva
insatser vid diabetes, kranskärlssjukdom, astma och psykosomatiska sjukdomar. I
socialnämndens styrkort för 2010 finns förebyggande arbete och tidiga insatser med i
samhällsperspektivet.
Bäst genomslag har insatser för hälsofrämjande arbetsmiljö samt bemötande och
delaktighet för patienter/brukare fått. Dessa områden ingår i kommunstyrkortet, båda
nämnderna och i verksamheternas egna styrkort, vilket har medfört att kedjan kopplats
samman hela vägen styrning – insatser - uppföljning. Exempel är rökfri arbetstid,
hälsofrämjande ledarskap och friskvård för medarbetare. Uppföljning görs genom
medarbetarenkäter och medarbetarsamtal. I brukarperspektivet följs upplevelse av
bemötande och delaktighet genom brukarenkäter.
Hälsofrämjandearbete
Det hälsofrämjande arbetet inriktas på att stödja patienters och brukares delaktighet i
behandlingen samt att stödja och stärka patientens/ brukarens egna resurser att bibehålla
och utveckla hälsa. Detta uppfattas som själva grunduppdraget inom omsorgen om
funktionshindrade, särskilt boende och hab/rehab och är integrerat i kärnverksamheten.
De intervjuade inom socialförvaltningen lyfter exempelvis fram vardagsrehabilitering,
insatser för social stimulans och ledsagning till olika aktiviteter. Inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och de privata vårdgivarna nämner man råd om egenvård samt
patientskolor för personer med diabetes, astma, ångest och stressproblematik.
Förebyggandearbete
Förebyggande arbete inriktas på att minska olika riskabla levnadsvanor/faktorer som
ökar risken för eller försvårar olika sjukdomstillstånd. Inom det förebyggande arbetet i
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de privata vårdgivarna har tobaksrådgivning
och stöd för att sluta använda tobak varit det arbetsområde som nänts av flest
ledningsgrupper. Tobaksarbete förekommer inom sjukhuset, tandvården och i primärvården. För vissa behandlingar föreskrivs rökstopp (vissa ortopediska operationer,
tandlossning och behandling med implantat). Inom primärvården inklusive privata
vårdgivare, psykiatriska kliniken och mottagningsenheten på Korpen drivs under 2009 –
2011 ett projekt för att skapa en lokal arbetsmodell för att förskriva fysisk aktivitet på
recept. Under senare år har projekt pågått inom primärvården och kvinnokliniken för att
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tidigt uppmärksamma riskabelt alkoholbruk. I anslutning till detta har medarbetare
utbildats i metod för motiverade samtal om förändring av levnadsvanor. Ungdomsmottagningen samverkar med skolan och den öppna ungdomsverksamheten för att
förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Andra exempel på förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården som nämnts av någon verksamhet är
bedömning av suicidrisk samt blodtrycksmottagning vid vårdcentral och sömnskola
inom hab/rehab. Inom socialförvaltningen och den kommunala hälso- och sjukvården
sker förebyggande arbete främst för att minska fallskador och nutritionsprojekt för att
förebygga undervikt hos äldre. Arbetsformer och rutiner för att förebygga ångest,
stress och oro tillämpas också inom socialförvaltningens intervjuade verksamheter.
Vilka resurser används för hälsofrämjande arbete
Det är med några få undantag svårt att särskilja resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete från verksamheten i övrigt. I synnerhet gäller detta hälsofrämjande
insatser som i hög grad bygger på ett genomtänkt förhållningssätt till brukare/patienter.
Kommunalabudgetmedelochsvårigheterattfåresursernaatträckalångsiktigt
Hab/rehab, särskilt boende samt omsorg om funktionshindrade definierar sitt grunduppdrag och därmed alla verksamhetens resurser som hälsofrämjande. Barnhälsovården,
folktandvården, ungdomsmottagningen och mödrahälsovården är verksamheter som har
en stark tradition av hälsofrämjande och förebyggande inriktning i sina grunduppdrag.
Den tobakspreventiva mottagningen på lasarettet drivs långsiktigt inom ramen för
hälso- och sjukvårdens egen budget. Vissa arbetssätt och aktiviteter har startat med egna
budgeterade medel men har lagts ned av resursskäl under senare år, exempelvis patientskolor och rutinmässiga samtal om levnadsvanor. Flera av de intervjuade verksamheterna betonar att hälsofrämjande och förebyggande patientarbete behöver särskilda,
öronmärkta resurser för att långsiktigt kunna överleva när verksamheterna behöver
spara. Inom omsorgen om funktionshindrade ser man stora behov av förebyggande
arbete med levnadsvanor, inte minst överviktsproblematik och arbete med mat och
fysisk aktivitet. Dessa behov synliggörs emellertid inte genom insatsmätningarna som
utgör grund för uppdrag och resurser till enheterna.
Nationellautvecklingsmedel
Där det är möjligt att urskilja särskilda förebyggande resurser är det i de flesta fall fråga
om nationella utvecklingsmedel och särskilda projekt. Det är tydligt att statliga initiativ
som innebär möjlighet att söka projektmedel har bidragit till att driva på utvecklingen,
huvudsakligen utifrån ett riskperspektiv. Eftersom sådana projektmedel vanligtvis är
knutna till en specifik fråga har avgränsade förebyggande projekt vuxit fram oberoende
av varandra och huvudsakligen utan krav på inbördes samordning. Exempel på insatser
som erhållit nationella projektmedel är tobaksprevention, tidiga insatser vid riskabelt
alkoholbruk samt förebyggande arbete för att minska hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner. Den s.k. sjukskrivningsmiljarden har möjliggjort vidareutveckling av en
lokal arbetsform för fysisk aktivitet på recept, utifrån ett grundarbete som genomförts
med kommunens egna resurser under 2004 - 2008.
Resurserförhälsofrämjandeochförebyggandearbeteikommuneniövrigt
Resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete i befolkningsperspektivet, det vill
säga utan direkt koppling till patient- eller brukarrollen, finns inom flera förvaltningar.
Ledningskontorets folkhälsoenhet är en sådan resurs, som även årligen i samarbete med
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kommunala och andra verksamheter erhållit olika nationella utvecklingsmedel för förebyggande arbete. Inom barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen och stadsarkitektkontoret används idag större eller mindre delar av de
egna resurserna för hälsofrämjande och/eller förebyggande arbete i befolkningsperspektivet. Därtill används naturligtvis även resurser inom regionala myndigheter,
ideella organisationer samt många andra aktörer. Att närmare redovisa detta arbete faller
dock utanför det uppdrag som här rapporteras.

Slutsatser
-

För att föra in kunskapsbaserade arbetssätt på bredden i ordinarie verksamhet krävs
ett tydligt ledningsuppdrag till verksamheterna att bedriva utvecklingsarbete, framförallt i patient-/brukarperspektivet. Det förebyggande arbetet förefaller vara ett
utvecklingsområde för ledning, styrning och uppföljning inom både hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningens verksamheter. I dag råder stora
variationer mellan hur olika verksamheter, vårdlag och enskilda medarbetare
använder kunskap och arbetssätt för att främja brukares/patienters hälsa och förebygga ohälsa.

-

Det finns ett stort engagemang bland många medarbetare. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen betonas främst arbete med levnadsvanor. I synnerhet tobaksfrågorna har betonats i intervjuerna. Samtidigt finns hos vissa en oro för att hälsooch sjukvården får bära en för stor del av ansvaret för hälsoutvecklingen.
Socialstyrelsens riktlinjer för förebyggande metoder inom hälso- och sjukvården,
som offentliggörs under hösten 2010, förväntas ge ett tydligt stöd och en kunskapsbas för arbete med tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet . I Socialstyrelsens
uppdrag ingår även att ge förslag på indikatorer för uppföljning av sådant arbete.
Implementeringsarbete utifrån dessa riktlinjer samt utveckling av uppföljning och
utvärdering är strategiskt angeläget och bör vara en av huvudfrågorna i fortsatt
utvecklingsarbete. Ett sådant utvecklingsarbete bör också tydliggöra var gränserna
går för vilka uppgifter som bör utföras av hälso- och sjukvården och vad som inte
ingår i vårdens uppdrag.

-

Inom socialförvaltningen lyfts svåra etiska frågor. Hur ska exempelvis medarbetare i
en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder stödja boende som visar
tecken på begynnande hälsoproblem på grund av sina matvanor och bristande fysisk
aktivitet, samtidigt som man arbetar utifrån brukarens rätt till självbestämmande?
Inom äldreomsorgen finns liknande frågeställningar men med en särskild åldersdimension. Hur bör man förhålla sig till exempelvis hälsoriskerna med rökning för
en person som är i 80-årsåldern? Att arbeta i en persons hem ställer stora krav på att
kunna hantera svåra avvägningar, och det är en strategiskt viktig kompetensutvecklingsfråga att hantera de etiska utmaningarna.

-

Verksamheterna upplever inte att ledningen efterfrågar rapporter om effekter på
hälsorelaterad livskvalitet (PROM, Patient Reported Outcome Measurement). Med
något enstaka undantag bedrivs heller inte utvecklingsarbete inom detta område.
Inom socialförvaltningen beskrivs ett starkt engagemang för att främja hälsa genom
att stärka brukarens egna resurser och ge förutsättningar för självbestämmande.
Äldreomsorgen och hemtjänsten visar stort intresse för att mäta brukarens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet. Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet kan
visa på resultat som inte tidigare dokumenterats och som är värdefulla komplement
9

till kundnöjdhet och traditionella utvärderingsmått (exempelvis blodtryck och blodsockervärden). Mätning av hälsorelaterad livskvalitet kan användas även bland
patienter/brukare som får stöd för att leva med sjukdom eller funktionsnedsättning,
vilket gör måtten intressanta för verksamheter som arbetar med personer med långvariga eller kroniska sjukdomar.
-

Tillgängliga undersökningar visar att andelen tobaksanvändare på Gotland är hög
samt att riskabelt alkoholbruk, fysisk inaktivitet och kostvanor med litet inslag av
frukt och grönt är i nivå med riksgenomsnittet1. En mindre gotländsk undersökning
visar att patienter inom primärvården önskar att vården ska ta upp tobaksbruk och
erbjuda stöd att sluta använda tobak.2 Nationella undersökningar pekar på att 70
procent av rökarna vill sluta röka och att var tredje av dem önskar stöd för detta3.
Det finns inom vården en ännu inte utnyttjad potential att uppmärksamma och stödja
förändrade levnadsvanor för att minska riskerna för ohälsa och sjukdom. Genom
samordning med planerade och pågående insatser utanför hälso- och sjukvården
finns förutsättningar att mätbart påverka levnadsvanor och därmed
sammanhängande ohälsa. För huvudmannen Gotlands kommun är det en strategisk
fråga att koncernens olika verksamhetsgrenar identifierar och utnyttjar sina
viktigaste bidrag till det samlade arbetet, för att uppnå största möjliga samlade effekt
för ökad och jämlik hälsa.

-

Pågående omställningsarbete och organisationsförändringar tar kraft och kräver
uppmärksamhet. Samtidigt pågår andra stora utvecklingsprocesser, som patientsäkerhetsarbete, vårdgarantiarbetet, sjukskrivningsprocessen med mera. Det krävs en
genomtänkt pedagogik från ledningen för att visa på hur ett förstärkt hälsofrämjande
och förebyggande arbete kan bidra till att effektivisera hälso- och sjukvården och
uppnå målen i en God vård.

-

Fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen
och ledningskontorets folkhälsoenhet, en gemensam styrgrupp samt medlemskap i
det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är viktiga
strukturer för att driva utvecklingsområdet.

Prioriterade utvecklingsområden under 2010 och 2011
I styrgruppens uppdrag ingick att identifiera och prioritera insatsområden för att stärka
den hälsofrämjande och förebyggande utvecklingen. Urvalet bygger på de intervjuade
verksamheternas behov och förslag, analys av styrkor och svagheter, möjligheter och
hot, samt erfarenheter och kunskaper som inhämtats genom kontakter med det
nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer samt med
representanter för Stockholms läns landsting. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens beslut
att ansöka om medlemskap i nätverket påverkade urvalet på så sätt att detta även ska
tillgodose inträdeskravet på tre utvecklingsprojekt. Detta inträdeskrav är ett projekt i
vardera patient-/brukarperspektivet, befolknings- och medarbetarperspektivet.
Styrgruppen vill emellertid rekommendera att två utvecklingsområden i det första
perspektivet prioriteras, men med olika tidsplan.
1

Hälsa på lika villkor, nationell befolkningsenkät, Statens folkhälsoinstitut och Gotlands kommun
http://www.fhi.se/sv/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/
2
Holmberg, Anna-Karin; Patientenkät, vårdcentralen Klintehamn , 2009
3
Statens folkhälsoinstitut (2010). Tobak och avvänjning, Rapport 2009:17. Östersund.
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Brukar/patientperspektivetmedstarthösten2010
En metod för att mäta brukares upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet (PROM) testas i
samband med biståndsbedömning för insats inom äldreomsorgen. Uppföljning görs
efter en viss tid med insats. Socialförvaltningen har huvudansvar för detta utvecklingsarbete. En projektplan utarbetas med stöd av styrgruppen. Erfarenheterna ska kunna
användas för att inspirera och vägleda andra verksamheter med intresse för hälsorelaterad livskvalitet och för att metoden ska kunna användas för andra brukar/patientgrupper.
Brukar/patientperspektivetinför2011
Inför 2011 förbereder styrgruppen för implementeringsarbete utifrån Socialstyrelsens
kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården. Under
hösten 2010 deltar styrgruppen i nationell remisskonferens för riktlinjerna. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att ha huvudansvar för implementeringsarbetet som
startar under 2011.
Medarbetarperspektivet
Införandet av rökfri arbetstid i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen utvärderas. Socialförvaltningen har huvudansvar för utvärderingen som
genomförs av serviceförvaltningen på uppdrag. Utvärderingen ger underlag för att
bedöma nyttan av hittills genomförda insatser, stöd för planering av eventuellt
kompletterande arbete samt för spridning av erfarenheterna till andra förvaltningar inom
Gotlands kommun.
Befolkningsperspektivet
En strategi och åtgärdsplan för att främja barns och ungdomars hälsa med goda matvanor och fysisk aktivitet tas fram i anslutning till ett vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ledningskontoret har huvudansvar inom samordningsgruppen BarnSam. Arbetet sker i bred samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggarförvaltningen, Gotlands
idrottsförbund med flera berörda.

Förslag till framgångsfaktorer och styrtal för hälsofrämjande
och förebyggande arbete
Det kommer att krävas ett fortsatt utvecklingsarbete för att föra in hälsofrämjande hälsooch sjukvård i ledningssystem och styrkort. Utgångspunkten har varit att få fram
relevanta framgångsfaktorer och styrtal som på övergripande nivå (det vill säga
respektive nämnds styrkort) kan spegla utvecklingen av hälsofrämjande hälso- och
sjukvård. De förslag som lämnas i denna rapport kräver preciseringar under hösten 2010
och får därför ses som ett första steg.

11

Nationellaindikatorer
Socialstyrelsen har utarbetat nationella indikatorer för God vård. 4 Man redovisar i
rapporten att övergripande indikatorer behöver utvecklas för hälsoinriktad hälso- och
sjukvård samt för hälsorelaterad livskvalitet. Nationella uppföljningsmetoder och datakällor saknas ännu för dessa indikatorer. Likaså saknas ännu övergripande indikator för
följsamhet till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vid kontakt med ansvariga tjänstemän på Socialstyrelsen i maj 2010 kunde inga besked lämnas om tidsplanen för ett
nationellt utvecklingsarbete för att få fram övergripande indikatorer enligt ovan. För
konkreta förebyggande insatser knutna till levnadsvanor (tobaksbruk, riskabel alkoholkonsumtion, matvanor och fysisk aktivitet) kommer nationella indikatorer att finnas i de
riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder som publiceras i remissversion hösten
2010.

4

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/nationellaindikatorerforgodvard
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-02-23

Kf § 6
Utredning om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning
(s.k. Framtidsutredningen)
KS2003/0103-90
- (Kommunstyrelsen 2007-12-11, § 374)
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-13, § 13
- Pensionärsrådet 2008-04-21
- Socialnämnden 2008-04-23, § 37
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-06-09, § 200
- Ledningskontoret 2008-12-17 (reviderat 2009-01-13)
- Kommunstyrelsen 2009-01-26, § 14

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret i samråd med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utrett sjukvårdens åtagande och inriktning; den s.k.
Framtidsutredningen. Arbetet som genomfördes 2003 till 2007 har utmynnat i att
de genom sin styrgrupp har överlämnat en utredning omfattande nio rapporter,
som i sin tur återfinns i en sammanfattning. Framtidsutredningen gick sedan ut på
remiss till berörda förvaltningar. Efter analys och förtydliganden har ledningskontoret lämnat förslag och rekommendationer på åtgärder.
Kommunstyrelsen har efter viss komplettering tillstyrkt ledningskontoret förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (V) och Torgny Lihnell (MP).
Yrkande:
• Björn Jansson (S) tillstyrkte i huvudsak kommunstyrelsens förslag men
yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att förvaltningen av
hemsjukvården skulle åvila socialnämnden.
•

Per-Olof Jacobsson (C) tillstyrkte, med instämmande av Margareta
Persson (M) och Mats-Ola Rödén (FP), kommunstyrelsens förslag.

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

forts.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2009-02-23

Kf § 6 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i
uppdrag att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp för hemsjukvård.
Styrgruppen har att under ett år att utveckla och verkställa en hemsjukvård för
äldre och funktionshindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose
brukarens behov. Målet ska vara en sammanhållen hemvård med ett formaliserat samarbete i team mellan berörd personal inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
• Bostadsanpassningen överförs till socialnämnden. Socialnämnden och tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda frågan om genomförandet av överföringen.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden dels utveckla samarbetet med Stockholmsregionen i enlighet med
utredningens rekommendation, dels utveckla ledning, styrning och organisatoriska förutsättningar på den politiska nivån för att förbättra beställning,
uppföljning och kontroll av specialistsjukvården på fastlandet.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga
resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter.
Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla
hälsoinriktad hälso- och sjukvård.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden utreda frågan om att överföra
skolläkarfunktionen från barn- och utbildningsnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 22

2010-10-18

Information
Innehåll
•

Socialnämndens beslut 2010-06-09, § 84, om individrapportering – ej
verkställda beslut den 31 december 2009 och 31 mars 2010.

•

Socialnämndens beslut 2010-09-15, § 100, om individrapportering – ej beställda
beslut den 30 juni 2010.

1 (3)

Ärendenr SON 2010/38
Datum 2010-04-15

Kommunrevisionen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Rapporteringsskyldighet – 31 mars, 2010
Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunens
revisorer samt kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även
att rapportera in avbrott i verkställigheten och om beslutet inte verkställs på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan Socialstyrelsen hos länsrätten ansöka om att
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap
6 c § SoL och 28 c § LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska göras
på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen,
omsorgen om funktionshindrade och handläggarenheten. Resultatet framgår
av bifogade förteckning:
Totalt 25 beslut om insatser är ej verkställda efter tre månader.
I 2 av de inlämnade rapporterna är besluten ett år eller äldre. Skälen till
detta har för varje enskild person rapporterats till socialstyrelsen som
underlag för bedömning.

Besöksadress Visborgsallén 19 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Postadress SE–621 81 Visby

E-post son@gotland.se

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Bankgiro 339–8328

Fax +46 (0) 498–20 49 70

Postgiro 18 97 50–3

Individ- och familjeomsorgen: 7 beslut

Kontaktfamilj: 4 beslut
I ett ärende har det varit svårt att rekrytera, verkställighet är nu på gång.
Tilltänkt familj har backat ur. Arbetet med att rekrytera fortsätter.
Tilltänkt familj ej godkänd.
Ett ärende är avslutat 2010-03-11. Familjen har tackat nej.
Bostad med särskild service 2 beslut
I ett beslut har personen erhållit boende i egen lägenhet enligt önskemål.
Vill avvakta kommunens planerade boende i Visby
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2009-09-07 till boende på landet. Vill
avvakta kommunens planerade boende i Visby.
HVB-placering 1 beslut
Har tackat nej till erbjudande 2009-12-15

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktfamilj
HVB-placering
Bostad med särskild service
SUMMA

3-6 6-9
mån mån
3
1
1
4
1

9-12
mån
1

1-2
år

2-3 år

1
2

Handläggarenheten SoL (privata utförare)
Ingen ej verkställd insats enligt SoL har rapporterats.

Äldreomsorgen: 8 beslut

Avlösning i hemmet: 1 beslut
Har inte haft behov av insatsen.
Ledsagning: 2 beslut
Har inte haft behov av insatsen.
Dagverksamhet 1 beslut
Saknar plats.
Hemtjänst: 4 beslut
Ett beslut om städ. Beslutet avslutat 2010-04-12.
Två beslut om att bryta isolering, har inte efterfrågat insatsen.
Ett beslut om bad/dusch, har inte efterfrågat insatsen.
Trygghetslarm, brukaren har inte efterfrågat insatsen.

ÄLDREOMSORGEN
Avlösning i hemmet
Ledsagning
Dagverksamhet
Hemtjänst
SUMMA

3-6 mån 6-9
mån
mån
1
3
4

9-12
mån

1

1

1

1
2

1-2 år
1

1

Omsorgen om funktionshindrade LSS: 10 beslut

Dagverksamhet: 2 beslut
Tackat nej vid flertal gånger.
Blivit erbjuden plats men vill avvakta.
Kontaktperson: 5 beslut
I ett ärende saknas lämplig personal.
Tre beslut är verkställda 2010-04-06/07, 2010-05-10 (har väntat längre än tre
månader)
I ett beslut har man tid bokat med brukaren 2010-04-12.
Ledsagare 2 beslut
Svårighet att rekrytera ledsagare efter brukarens behov.
Är erbjuden ledsagare men har inte visat intresse att sätta igång.
Bostad med särskild service 1 beslut
Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2009-12-18 och 2010-03-10

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE LSS:
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Ledsagare
Bostad med särskild service
SUMMA

3-6 mån 6-9
mån
mån
2
4
1
1
8

Omsorg om funktionshindrade SoL:

Ingen ej verkställd insats enligt SoL har rapporterats.

Lena Lager
socialdirektör

9-12
mån
1
1

1-2 år
1

1

1 (3)

Ärendenr SON 2010/38
Datum 2010-07-29

Gunnlög Köhn

Kommunrevisionen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Rapporteringsskyldighet – 30 juni, 2010
Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till Socialstyrelsen, kommunens
revisorer samt kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även
att rapportera in avbrott i verkställigheten och om beslutet inte verkställs på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan Socialstyrelsen hos länsrätten ansöka om att
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap
6 c § SoL och 28 c § LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska göras
på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen,
omsorgen om funktionshindrade och handläggarenheten. Resultatet framgår
av bifogade förteckning:
Totalt 41 beslut om insatser är ej verkställda efter tre månader.
I 2 av de inlämnade rapporterna är besluten ett år eller äldre. Skälen till
detta har för varje enskild person rapporterats till socialstyrelsen som
underlag för bedömning.

Besöksadress Visborgsallén 19 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Postadress SE–621 81 Visby

E-post son@gotland.se

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Bankgiro 339–8328

Fax +46 (0) 498–20 49 70

Postgiro 18 97 50–3

Individ- och familjeomsorgen: 9 beslut

Kontaktfamilj: 4 beslut
Ett beslut är avslutat för att familjen ska flytta från Gotlands Kommun
En familj har tackat mej till uppdraget och ny efterforskning startat
Förslag på en familj finns men är ännu inte verkställd
Beslutet kan verkställas från 2010-06-17 men pappan vill avvakta till augusti
p.g.a. planerad sommar för deras del.
Bostad med särskild service 1 beslut
Brukaren har återtagit ansökan och ärendet är avslutat 2010-07-01
HVB-placering 1 beslut
Beviljad särskild vårdvistelse av kriminalvården.
Kontaktperson 2 beslut

Svårt att rekrytera lämplig kontaktperson. Föreslagen person drog sig ur.
I ett ärende är intresserad person aktuell för utredning
Familjebehandling 1 beslut
Familjen har inte kommit på avtalad tid. Ny tid för samtal i augusti

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktfamilj
HVB-placering
Kontaktperson
Familjebehandling
Bostad med särskild service
SUMMA

3-6 6-9
mån mån
2
2
1
2
1
6

2

9-12
mån

1-2
år

2-3 år

1
1

Handläggarenheten SoL (privata utförare) 4 beslut

Hemtjänst 2 beslut
Ett ärende gäller fönsterputs och brukaren vill avvakta med verkställighet. Har
även tackat nej till erbjudan 2010-06-21
Ett beslutet gäller städ och är verkställt 2010-06-28
Ledsagning 1 beslut
Har inte varit aktuellt med ledsagning
Avlösning i hemmet 1 beslut
Den enskilde vill vänta med verkställighet

Avlösning i hemmet
Hemtjänst
Ledsagning
SUMMA

3-6 mån 6-9
mån
mån
1
2
1
4

9-12
mån

1-2 år

Äldreomsorgen: 22 beslut

Ledsagning: 13 beslut
I samtliga fall är orsaken till att beslutet inte är verkställt att behovet av ledsagning
inte har varit aktuellt. Besluten gäller ledsagning till läkarbesök etc.
Daglig verksamhet demens 2 beslut
Platsbrist i verksamheterna.
Hemtjänst: 7 beslut
Fem beslut gäller fönsterputs. I samtliga ärenden vill man avvakta med verkställigheten.
I ett beslut gäller det matdistribution och här har brukaren tackat nej till erbjudande 2010-06-30.
Ett beslut gäller trygghetslarm. Brukaren är inlagd på korttidsplats.

ÄLDREOMSORGEN
Ledsagning
Dagverksamhet
Hemtjänst
SUMMA

3-6 mån
mån
12
1
7
20

6-9
mån

9-12
mån

1
1

1-2 år
1

1

Omsorgen om funktionshindrade LSS: 6 beslut

Dagverksamhet: 1 beslut
Beslutet är verkställt 2010-07-01
Kontaktperson: 3 beslut
I två fall är det svårt att rekrytera lämplig kontaktperson
Ett beslut är verkställt 2010-07-14
Ledsagare 2 beslut
I ett ärende är det anhöriga som inte visat intresse och brukaren har även börjat
vackla i önskemål om manlig eller kvinnlig ledsagare.

OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE LSS:
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Ledsagare
SUMMA

3-6 mån 6-9
mån
mån
1
2
1
1
2
3

Omsorg om funktionshindrade SoL:

Ingen ej verkställd insats enligt SoL har rapporterats.

Marica Gardell
t.f. socialdirektör

9-12
mån

1-2 år

1
1

