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Beslutande
Ledamöter
Lilian Edwards (M) ordf.
Karl-Johan Boberg (C) (för Hans Klintbom )
Sonia Landin (S)
Eva Nypelius (C)
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Björn Jansson (S)
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Lisa Kalström (S)
(för Conny Kristensen-Gahnström)

Barbro Ronsten (C)
Per-Olof Jacobsson (C)
Eva Gahnström (C)
Gustaf Hoffstedt (M)
Inger Harlevi (M)
Jan Lundgren (S)
Christer Engelhardt (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lilian Virgin (S)
Leif Dahlby (S)
Stefan Nypelius (C) (kl. 15.00-16.00,
§§ 103-slut

Torbjörn Nordström (C) (kl. 13.00-15.00,
§§ 1-18, för Stefan Nypelius)

Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Curt Broberg (C)
Håkan Onsjö (M)
Gunilla Wigren-Dahlbin (M)
(för Rolf K. Nilsson)

Anna Wickström (S)
Eric Martell (S)
Bo Björkman (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Pär Stenegärd (C)
Christer Mattsson (C)
Bibbi Olsson (C) (för Åsa Larsson)
Göran Örtbrant (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Britt-Marie Sjöndin (S)
Åke Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Roland Olofsson (S)
Eleonore Hemström (S)
Arvid Mickelåker (C)
Gösta Hult (C)
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Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (C)
Margareta Persson (M) (för Solveig Artsman)
Hans-Erik Svensson (C)
Jannica Sörestedt (S) (för Anne Ståhl Mousa)
Andreas Persson (S)
Brittis Benzler (V)
Roland Norbäck (V)
Torsten Gislestam (C)
Gunnar Tinge (FP) (för Mats-Ola Rödén)
Jenny Guteäng (M)
Ivan Anderzon (M)
Lena Simonson (M)
Lena Eneqvist (S) (för Maria Björkman)
Stefaan De Macker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Bror Lindahl (FP)
Barbro Öncel (FP) (för Sven Bosarfve)
Yngve Andersson (KD)
Jari Karivainio (M) (för Per-Anders Croon)
Sven Larsson (M)
Anna Enström (S) (för Per-Erik Andh)
Matias Lundström (MP)
Harriet Lihnell (MP)
Carina Lindberg (V)
Anders R Johansson (V)
Amy Öberg (FP)
Therese Mangard (V)
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Icke tjänstgörande ersättare
Åke Kahlbom (C)
Arvo Keinonen (M)
Eva Lindström (M)
Peter Wigren (M)
Rut Smeds (KD)
Jenny Alvås (S)
Bertil Eneqvist (S)
Mona Magnusson (S)
Mats Sundin (S)
Majvor Östergren (S)
Bo Holm (V)
Kenneth Lindblad (V)
Daniel Bergvall (MP)
Torgny Lihnell (MP)
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Kf § 103
Kommunfullmäktige. Ny ersättare
- Länsstyrelsens protokoll 2010-08-20

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Maciej Onoszko (KD)
beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanräkningen utvisar att:
Leif Dahlberg (KD) blir ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 2010-10-31.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.
Expedieras:
Leif Dahlberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 104
Lag om regionalt utvecklingsansvar: Innebörd och konsekvenser för
Gotlands kommun. Politisk organisation 2011
KS 2010/361-14
- Ledningskontoret 2010-08-24
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 197

Sedan tidigare har kommunen som samverkansorgan ansvaret för den regionala
utvecklingen (lag, 2002:34, om samverkansorgan i länen).
Den första januari 2011 träder en ny lag i kraft: lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län som kommer att gälla för vissa landsting och
Gotlands kommun. Lagen innehåller specifika bestämmelser om regionalt
tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Kommunen
ska som tidigare samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter och samråda med företrädare för berörda organisationer och
näringslivet i länet.
Gotlands kommun har dock inte, som andra berörda landsting, rätt enligt lagen att
efter eget beslut beteckna sig regionfullmäktige och regionstyrelse. Regeringen
ska efter riksdagsbeslut återkomma i frågan.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om, efter förslag från ledningskontoret, att
den nyvalda regionstyrelsens arbetsutskott ska få i uppdrag att utveckla
regionstyrelsens arbetsformer.
Styrelsen har även beslutat att ”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.”
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Åke Svensson (S), Inger Harlevi (M),
Stefaan De Maecker (MP), Bror Lindahl (FP), Torsten Gislestam (C) och Carina
Lindberg (V).
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 104 forts

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• 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.
Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 105
Ny logotyp och flagga för Region Gotland
KS 2010/362-10
- Ledningskontoret 2010-07-07
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 200

Ledningskontoret har med anledning av förslag om att kommunen ska benämnas
”Region Gotland” (Kf § 104) utarbetat förslag till ny logotyp och ny flagga.
Den gällande logotypen är från 1988 och flaggan från 1980. I samband med
framtagande av flaggan fastställdes även kommunens vapen som inte föreslås
ändras.
Den grafiska profilen bygger på den nuvarande symbolen men har moderniserats
och tydliggjorts vad avser typsnitt och uttryck. Enkelt uttryckt har väduren mer
kommit att likna ett gotländskt utegångsfår.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anders R Johansson (V) och Torsten Gislestam (C).
Yrkande:
• Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
•

Claes-Göran Nilsson (S) yrkade att baggens nos i logotypen nosen ska vara
mot stången och inte rakt ut i luften, samt att beväring ska vara i guld som är
vanligt på heraldiska fanor.

•

Bror Lindahl (FP) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande om återremiss eller att ärendet
skulle avgöras på dagens möte och fann att ärendet skulle avgöras på mötet.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Claes-Göran
Nilssons yrkande om att baggen ska vara vänd mot stången och fann att
kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

132

PROTOKOLL
2010-10-18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 105 forts

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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.
Reservation
Claes-Göran Nilsson (S) reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

133

PROTOKOLL
2010-10-18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 106
Försäljning av fastigheten Öja Botarve 1:46 och del av 1:56,
f.d. Sudergården
KS2010/352-25
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 167
- Ledningskontoret 2010-09-14
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 217

Tekniska nämnden har föreslagit att f.d. Sudergården, fastigheten Öja Botarve
1:46 samt del av fastigheten Öja Botarve 1:56, ska säljas för 4,3 miljoner kronor
till Gotlands Kalkstensfabrik AB. Köparens avsikt är att fastigheten ska användas
till bl.a. boende, restaurang och kaféverksamhet. För denna planerade verksamhet
krävs ändring i detaljplan. Fastigheten som saknar taxeringsvärde är bokförd till
1 856 000 kronor och förslag till köpekontrakt har upprättats.
Anmärkning: Enligt kommunstyrelsens reglemente ska försäljning av fastigheter
överskridande ett värde av 4 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande inget att erinra mot förslaget och har beräknat
att bokförd realisationsvinst är ca 2,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har bifallt tekniska nämndens förslag.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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 miljoner kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av
upprättat förslag till köpekontrakt.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 107
Ansvar för verksamhet avseende brandfarliga och explosiva varor.
Taxa
KS2010/381-17
- (Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:47)
- Ledningskontoret 2010-09-17
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 212

En ny lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor har trätt i kraft den
1 september och i och med detta upphörde den tidigare (1988:868) att gälla. Den
nya lagen innebär att ansvaret för tillstånds- och tillsynsfrågor för både brandfarliga och explosiva varor sammanförs. Nytt är också att den myndighet som prövar
frågor om tillstånd även har hand om tillsyn över efterlevnaden av lagen och dess
föreskrifter.
Ledningskontoret har i väntan på beslut om ny organisation för samhällsbyggnad
tagit fram ett temporärt förslag som medför att alla uppgifter med anledning av
den nya lagen läggs på kommunstyrelsen. För att få till stånd en praktisk hantering
föreslås att ansvaret delegeras till räddningschefen. Avgiftsuttaget föreslås till 900
kronor per timme med ett fast grundbelopp på 1 000 kronor.
Kommunstyrelsen som har tillstyrkt förslaget avser att besluta om beskriven
delegation.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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.
Expedieras: Byggnadsnämnden. Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 108
Ändring av tandvårdstaxan
KS2010/370-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-09-13, § 360
- Ledningskontoret 2010-09-16
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 213

Hälso- och sjukvårdsnämnden har med anledning av ändringar i den s.k.
nationella referensprislistan föreslagit att tandvårdstaxan ska ändras på så sätt att
den på sikt ska överensstämma med referensprislistan. Denna ligger till grund för
hur stor del av kostnaden som staten betalar vid tandvårdsbehandling.
Nämnden förslår även att priserna för frisktandvård kommer att införlivas i
tandvårdstaxan.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag att gälla
från och med 1 november 2010.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret KL/Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 109
Sammanträdesdagar 2011
- Kommunstyrelsen 2010-08-26, § 187

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige föreslås sammanträda
följande dagar 2011:
21 februari, 21 mars, 26 april, 13 juni, 12 september, 24 oktober, 28 november
och 12 december.
Kommunfullmäktiges presidium har instämt i förslaget.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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

Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 110
Motion. Erbjudande om undersökning av prostatakörteln
KS2009/407-90
- Motion 2009-10-07
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-06-28, § 445
- Ledningskontoret 2010-04-14
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 201

Amy Öberg m.fl. (FP) har i en motion föreslagit att alla män över 50 ska erbjudas
en ultraljudsundersökning av prostatakörteln. Detta för att undvika de obehag som
en förstoring av prostatakörteln medför och möjliggöra en tidig behandling.
Ungefär varannan 70-åring har besvär av sin prostataförstoring.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås och anses
besvarad med förvaltningens yttrande. I förvaltningens yttrande framgår att de
anser att undersökning med ultraljud av prostatakörteln ”skall besparas till de
patienter som söker för symptom” och ”där det efter medicinsk bedömning finns
anledning att utföra undersökningen”.
Ledningskontoret har med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
till beslut avslagit motionen. I sin bedömning stöder de sig på kirurgklinikens
utlåtande från sakkunnig.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande.
Anförande:
Anförande hölls av Amy Öberg (FP).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret RU/Folkhälsoenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 111
Motion. Ökad lokaldemokrati
KS 2010/277-10
- Motion 2010-02-22
- Kommunstyrelsen 2010-08-24, § 199

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i en motion gett förslag på olika sätt att öka
den lokala demokratin. De har bl.a. föreslagit att den s.k. demokratigruppen ska
återskapas för att se över och utvärdera rutiner för fullmäktiges möten. De har
även föreslagit att se över möjligheterna till att enkelt hålla större rådslag med
kommunens invånare.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning
till dess förslag (§ 197) om utveckling av kommunfullmäktiges arbetsformer.
Förslaget går bl.a. ut på att kommunfullmäktige ska utreda och utveckla
fullmäktiges arbetsformer och sammanträden.
Anm. (Ann Egefalk): 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.

Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M) och Harriet Lihnell (MP).

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 111 forts

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Mot hänvisning till kommunstyrelsens förslag (§ 197) om utveckling av
kommunfullmäktiges arbetsformer men även kommunstyrelsens föreslås
motionen besvarad.

Expedieras:
Kommunfullmäktiges presidium

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 112
Motion. Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
KS2010/277-10
- Motion 2010-06-14
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 198

Gustaf Hoffstedt (M) och Mats-Ola Rödén (FP) har i motion yrkat att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas från 71 till 61.
Anm. (Ann Egefalk): 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.

Kommunstyrelsen har inte tagit ställning i sak med hänvisning till att förslaget inte
kan genomföras förrän efter nästkommande mandatperiod.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S) och Anders R. Johansson (V).
Yrkanden:
• Gustaf Hoffstedt (M) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (FP) och
Jenny Guteäng (M) bifall till motionen.
•

Per-Olof Jacobsson (C) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V),
avslag på motionen.

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

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• 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.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

141

PROTOKOLL
2010-10-18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 112 forts
Reservation:
Följande reserverade sig till förmån för motionen:
Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Inger Harlevi (M), Håkan Onsjö (M),
Gunilla Wigren-Dahlin (M), Göran Örtbrant (M), Lars-Erik Benneck (M),
Margareta Persson (M), Jenny Guteäng (M), Ivan Anderzon (M), Lena
Simonson (M), Jari Karivaino (M), Sven Larsson (M), Lilian Edwards (M),
Gunnar Tinge (FP), Bror Lindahl (FP), Barbro Öncel (FP) och Amy Öberg (FP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 113
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Leif Wictoréns medborgarförslag om att sätta ut en bänk med
minnesplatta för att hedra eller minnas någon.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2010/256-00
2010-06-04

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Curt Redners medborgarförslag om förbud mot lösgående katter i KS 2010/271-48
2010-06-11
större tättbebyggda bostadsområden.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Kärstin Rosenqvists medborgarförslag om att förnya busstationen KS 2010/269-53
2010-06-15
med ny väntsal, kiosk och toaletter.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Folke Anséns medborgarförslag om att flagga på ringmuren vid
skolavslutningar och studentfirande.

KS 2010/281-00
2010-06-21

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Per-Lennart Karlssons medborgarförslag om att ordna
trafiksituationen i österområdet i Visby.

KS 2010/284-51
2010-06-30

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Per-Lennart Karlssons medborgarförslag om att arenahall bör
byggas i norra Visby

KS 2010/286-72
2010-07-01

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
André van der Kaays medborgarförslag om att anordna en
välkomstskylt vid kommunens entré.

KS 2010/309-10
2010-07-05

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
André van der Kaays medborgarförslag om att Gotlands kommun KS 2010/310-10
2010-07-05
finns representerat under Almedalsveckan med reklam och
kampanjer.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Tore Gannholms medborgarförslag om att endast elbilar får
vistas innanför ringmuren.

KS 2010/311-51
2010-07-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Maria Ringboms medborgarförslag om att anordna ett
grönområde för rastning av hundar.

KS 2010/317-33
2010-07-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 113 forts
Lena Häglunds och Ulf Westins medborgarförslag om bättre
skyltning vid entrén på Visborg.

KS 2010/312-10
2010-07-22

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Tuulikki Borgmans medborgarförslag om att anlägga järnväg på
Gotland.

KS 2010/313-51
2010-07-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Karin O Myhrgrens medborgarförslag om att anordna dusch för
handikappade i Hemsebadet.

KS 2010/314-72
2010-07-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Hans A Svenssons medborgarförslag om att upplåta
parkeringsutrymmena i anslutning till Christopher Polhemgymnasiet för husbilar.

KS 2010/315-51
2010-07-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Tenny Larssons medborgarförslag om reglering av antalet totala
besökare till Gotland.

KS 2010/316-74
2010-07-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Ingrid Rosenbergs medborgarförslag om nybyggnation av
bostäder i Slite.

KS 2010/318-29
2010-08-04

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till AB GotlandsHem.
Håkan Olssons medborgarförslag om att bygga en temalekplats
liknande de som finns i Oskarshamn.

KS 2010/319-72
2010-08-06

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Per Borgmans medborgarförslag om att anordna busstrafik
mellan Ygne-Högklint-Axelsro, Tullebo-Vibble-Visby.

KS 2010/320-53
2010-08-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Urban Bokéns och Per Borgmans medborgarförslag om att
återuppta busstrafik till Högklint/Ygneområdet.

KS 2010/321-53
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.

KS 2010/323-72
2010-08-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 113 forts
Marita Holgerssons medborgarförslag om att det skall byggas ett KS 2010/324-72
2010-08-18
bastu- och kallbadhus i anslutning till Strandpromenaden
exempelvis vid Snäck eller Norderstrand.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen
Lina Nilssons medborgarförslag om att utse den starkaste
gotlänningen.

KS 2010/325-71
2010-08-23

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsnämnden.
Kerstin Köningslehners medborgarförslag om att anordna
bussförbindelse mellan Visby och Kneippbyn-Ygne.

KS 2010/328-53
2010-08-26

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Roland Strömbecks medborgarförslag om att återinföra
parkeringsskivan och ta bort parkeringsautomaterna.

KS 2010/353-51
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.

KS 2010/366-51
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.

KS 2010/367-43
2010-09-13

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Anna Johanssons medborgarförslag om att bygga ett ordentligt
kallbadhus i centrala Visby.)

KS 2010/374-72
2010-09-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Solveig Stolts medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen
Gråbo i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden .
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 114
Motioner och medborgarförslag under beredning (kommunstyrelsen)
- Förteckning
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 202

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning inom kommunstyrelsen per augusti månad 2010.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förteckningen läggs till handlingarna.
Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 115
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Lennart Sevedssons medborgarförslag om vägbulor på Bogegatan i höjd med
Tjelvarskolan.
• Beslut i tekniska nämnden 2010-09-22, § 188

•

Boy Larssons medborgarförslag om att göra Östertorg till en bra marknadsplats för
torghandel med gotländska produkter.
• Beslut i byggnadsnämnden 2010-06-23, § 125

•

Wiveka Schwartz medborgarförslag om att inrätta ett informationskontor i
Burmeisterska huset i Visby.
• Beslut i kommunstyrelsen 2010-06-21, § 157

•

Solveig Stolts medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för att minska
biltrafiken.
• Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 113

•

Göran Bergmans medborgarförslag om anläggande av trottoarer mellan
Överskottsbolaget och Östra Hansegatan.
• Beslut i tekniska nämnden 2010-06-30, § 136

•

Per Westholms medborgarförslag om att inrätta en anordning för att smälta snö och
is i Smittens backen i Visby.
• Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 109

•

Malena Anderssons medborgarförslag om insamlingsstation för brukbara saker på
återvinningscentralen i Visby.
•

•

Agneta Bergquists medborgarförslag om att skapa en egen p-skiva för Visby som
kan gälla 1 år.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-06-30, § 133

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att behålla Grönsiskans matsal.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 110

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 99

Beslut i socialnämnden 2010-06-09, § 69

Ingela Ekmans medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe med stoppljus
och streck i gatan i korsningen Kung Magnus väg–Österväg.
•

Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 111
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 115 forts
•

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

•

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-09-22, § 189

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-08-25, § 170

Fredrik Adelskölds medborgarförslag om att åtgärda Finntrappan och Kyrktrappan.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-09-22, § 186

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

•

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 187

Gunnar Häggqvists medborgarförslag om att undanröja parkeringsautomater.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-06-30, § 137

Ulla Hammarhjelms medborgarförslag om avgift för boendeparkeringar.
•

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-06-30, § 131

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 115

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

•

Beslut i tekniska nämnden 2010-05-26, § 112

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 185

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

Tekniska nämnden 2010-09-22, § 190

Anförande:
Anförande hölls av Anders R Johansson (V), Harriet Lihnell (MP) och Bodil
Rosengren (V).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs
till handlingarna.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 116
Medborgarförslag; ännu inte behandlade t.o.m. 2010-10-04
- Förteckning 2010-10-04

Kommunfullmäktiges kansli (ledningskontoret) har upprättat förteckning över
samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med
2010-10-04.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förteckningen, över samtliga medborgarförslag som ännu inte var behandlade
4 oktober 2010, läggs till handlingarna.
Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 117
Interpellation. Konfessionsfri förskola
KS 2010/207-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade
interpellation av Janica Sörestedt (S) om garantier för att förskolan i enlighet med
läroplanen ska vara konfessionsfri. Janica Sörestedt tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-04-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 118
Interpellation. Bevattningsdammar
KS 2010/209-34

Kommunalrådet Lars Thomsson (c) besvarade interpellation av Tommy
Gardell (S) om satsningar på bevattningsdammar. Tommy Gardell tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-04-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 119
Interpellation. Alkoholutskänkning
KS 2010/208-0

Kommunalrådet Lena Celion (M) besvarade interpellation av Janica Sörestedt (S)
om alkoholutskänkning och inställning till krogarnas öppettider m.m. Janica
Sörestedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden
hölls också av Lars Thomsson (C), Bodil Rosengren (V), Inger Harlevi (M) och
Gustaf Hoffstedt (M).
Interpellation 2010-04-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 120
Rapport: Hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter
KS2009/129-90
- (Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 6)
- Ledningskontoret 2010-08-25 och rapport 2010-05-31
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 203

Ledningskontoret har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
socialförvaltningen till kommunfullmäktige överlämnat rapport med kartläggning
av aktiviteter och resurser för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kartläggningen
har resulterat i 4 förslag till utvecklingsarbeten att genomföras under 2010 och
2011. Förslag till preliminära framgångsfaktorer och styrtal i styrkorten har också
tagits fram för hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Kommunstyrelsen har föreslagit att det långsiktiga arbetet ska fortsätta och att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att leda utvecklingsarbetet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Margareta Persson (M) och Stefaan De Maecker (MP).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

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.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

151

PROTOKOLL
2010-10-18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 121
Frågor
•

Torsten Gislestam (C) fick tillstånd att ställa en fråga om fördjupad
översiktsplan för Storsudret: När kommer den ut på samråd? Frågan
besvarades av Lars Thomsson (C).

•

Lars Jacobsson (C) fick tillstånd att ställa en fråga om utbyggnad av
vindkraften på Gotland kontra försvarsmakten. Frågan besvarades av Lars
Thomsson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 122
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Sälja aktierna i GEAB och bygga ett Badhus för pengarna

KS 2010/333-04

Ola Lindvall (C)
Handlingsprogram för kontroll av läkemedelsbehandling

KS 2010/409-90

Yngve Andersson m.fl. (KD)
Göra om kallbadhuset till en naturlig del av friluftslivet

KS 2010/410-72

Amy Öberg (FP)
Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

KS 2010/411-83

Inger Harlevi (M)
Ledsagning av missbrukare

KS 2010/414-86

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 123
Avsägelser. Kommunalråd, kommunstyrelsen, socialnämnden,
samordningsförbundet Gotland (FINSAM) och Samverkansnämnden
Region Stockholm-Gotland
- Kommunalrådet Gustaf Hoffstedt 2010-10-18
Kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (M) hade anhållit om entledigande från sina
uppdrag som
•
•
•
•
•

Kommunalråd
Ledamot tillika ordförande i socialnämnden
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Gotland (FINSAM) samt
Ledamot i Samverkansnämnden Region Stockholm-Gotland

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Gustaf Hoffstedt (M) befrias från sina ovannämnda uppdrag.
• Inget nytt kommunalråd och ingen ny ledamot i kommunstyrelsen utses
eftersom mandatperioden för dessa uppdrag går ut 2010-10-31.
• Som ny ordförande i socialnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
(M) Gunilla Wigren-Dahlin, Jakob Häggs väg 49, 623 69 Katthammarsvik.
• Som ny ledamot i socialnämnden t.o.m. 2010-12-31 utses:
(M) Marie Wärn, Stånga Härvide 201, 623 60 Stånga.
• Som ny ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Gotland (FINSAM)
t.o.m. 2010-12-31 utses:
(M) Gunilla Wigren-Dahlin, Jacob Häggs 49, 623 69 Katthammarsvik.
• Som ny ledamot i Samverkansnämnden Region Stockholm-Gotland t.o.m.
2010-12-31 utses:
(M) Margareta Persson, Hablingbo Hemmungs 914, 623 42 Havdhem
• Som ny ersättare i Samverkansnämnden Region Stockholm-Gotland t.o.m.
2010-12-31 utses:
(M) Gunilla Wigren-Dahlin, Jacob Häggs väg 49, 623 69 Katthammarsvik.
Besluten förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Socialnämnden, Samordningsförbundet Gotland (FINSAM),
Samverkansnämnden Region Gotland-Gotland, De valda
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 124
Information
Till handlingarna lades:

•

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 verkställda beslut den 30 juni 2010.

•

Anmälan om att Kristdemokraternas motion, om offentliga aktörers budskap
till ungdomar kring sex och samlevnad, har återtagits (inlämnad 2010-03-29).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 125
Information om kvinnofrid

Hälsostrateg Håkan Jonsson informerade om hur arbetet med handlingsprogrammet för kvinnofrid har fortskridit.
"Handlingsprogrammet för kvinnofrid på Gotland antogs av kommunfullmäktige
den 27 november 2006. Det beskriver hur vi på Gotland ska agera när kvinnor
utsätts för våld, men också hur vi kan förebygga mäns våld mot kvinnor, hur det
ska gå till och vem/vilka som specifikt ansvarar för de olika insatser som krävs för
att nå målen.
Hösten 2009 gjordes en utvärdering av handlingsprogrammet som presenterades
för Kommunstyrelsen (KS § 71, 2010-03-25) och beslut togs om att revidera
programmet. Under hösten 2010 genomförs ett revisionsarbete, ett stort antal
möten med olika aktörer, en hemsida (www.gotland.se/kvinnofrid) med möjlighet
att lämna synpunkter är öppen och det inbjuds till ett öppet möte på kvällen
tisdagen den 9 november. Ett förslag till nytt program beräknas vara klart till
december 2010.”

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 126
Avtackning av ledamöter och ersättare m.m.

Avslutningsvis tackade ordföranden Lilian Edwards (M) ”Gotlands finaste
församling”, kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, för deras insatser
under den gångna mandatperioden som tålmodigt arbetat ”utan att få vare sig
applåder eller publikens jubel”.
Ordföranden tackade även ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder, samt
personal i dess förvaltningar, som ”strävat mot de mål som fullmäktige satt upp”.
Hon riktade även uppskattande ord till medierna för ”en bra och kunnig
bevakning”. Därefter riktade hon sitt tack till presidiet, regiondirektören Bo
Dahllöf, stadssekreterare Per Lundin och kanslisekreterare Barbro Sjögren.
Ordföranden Lilian Edwards avtackade därefter var och en av de avgående
ledamöterna och överlämnade som gåva boken ”Smak”.
Följande ledamöter avtackades:
Per-Anders Croon (M)
Ledamot 1971-2002 och 2005-2010
Ersättare 2002-2005

Sonia Landin (S)
Ledamot 1977-1991 och 1998-2010
2:e vice ordförande 2006-2010

Per-Olof Jacobsson (C)
Ledamot 1977-2010,
1:e vice ordförande 1998-2002

Torsten Gislestam (C)
Ledamot 1979-2010

Hans Erik Svensson (S)
Ledamot 1979-1991 och 2002-2010
Ersättare 1974-1979

Roland Norbäck (V)
Ledamot 1979-1988, 1991-1995
och 2002-2010

Solveig Artsman (M)
Ledamot 1980-1985 och 1994-2010
Ersättare 1979-1980 och 1985-1991

Bror Lindahl (FP)
Ledamot 1982-2010

Lilian Virgin (S)
Ledamot 1985-2010

Gösta Hult (C)
Ledamot 1988-2010

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

157

PROTOKOLL
2010-10-18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 126 forts
Harriet Lihnell (MP)
Ledamot 1991-2002 och 2006-2010
Ersättare 1988-1991

Roland Olofsson (S)
Ledamot 1994-2010,
Ersättare 1988-1994

Carina Lindberg (V)
Ledamot 1998-2010

Barbro Ronsten (C)
Ledamot 1998-2010,
Ersättare 1991-1998

Sven Larsson (M)
Ledamot 1998-2002 och 2009-2010,
Ersättare 1994-1998 och 2006-2009

Yngve Andersson (KD)
Ledamot 1998-2010

Per-Erik Andh (S)
Ledamot 2002-2006, 2009-2010,
Ersättare 1996-2002 och 2006-2009

Christer Mattsson (C)
Ledamot 2002-2010,
Ersättare 1998-2002

Anna Wickström (S)
Ledamot 2002-2010
Ersättare 1999-2002

Eleonore Hemström (S)
Ledamot 2002-2010

Göran Örtbrant (M)
Ledamot 2002-2010

Lars-Erik Benneck (M)
Ledamot 2005-2010
Ersättare 1998-2005

Curt Broberg (C)
Ledamot 2006-2010

Lars Jakobsson (C)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 1988-1994 och 2000-2006

Rolf K. Nilsson (M)
Ledamot 2006-2010

Britt-Marie Sjöndin (C)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 2003-2006

Ivan Anderzon (M)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 1996-1998 och 2002-2006

Sven Bosarfve (FP)
Ledamot 2006-2010

Åsa Larsson (C)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 2002-2006

Anders R Johansson (V)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 2005-2006

Therese Mangard (V)
Ledamot 2006-2010
Ersättare 2002-2006

Arvid Mickelåker (C)
Ledamot 2006-2010

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 126 forts
Anne Ståhl Mousa (S)
Ledamot 2006-2010

Maria Björkman (S)
Ledamot 2009-2010
Ersättare 2006-2009

Följande avgående ersättare erhöll blommor och avtackades var och en:
Barbro Öncel (FP)
Ledamot 1988-1994 och 1998-2002
Ersättare 1987-1988 och 2006-2010

Torgny Lihnell (MP)
Ledamot 1998-2006
Ersättare 1991-1998 och 2006-2010

Rut Smeds (KD)
Ledamot 1998-2006
Ersättare 2006-2010

Gunnar Tinge (FP)
Ledamot 2002-2006
Ersättare 2006-2010

Arvo Keinonen (M)
Ersättare 2004-2006 och 2008-2010

Jörgen Benzler (V)
Ersättare 2006-2010

Åke Kahlbom (C)
Ersättare 2006-2010

Gunilla Wigren-Dahlin (M)
Ersättare 2006-2010

Eva Lindström (M)
Ersättare 2006-2010

Bo Holm (V)
Ersättare 2006-2010

Jari Karivaino (M)
Ersättare 2006-2010

Torbjörn Nordström (C)
Ersättare 2006-2010

Övriga ej närvarande ersättare som nu lämnade sina uppdrag var:
Torgny Landin (S)
Ledamot 2002-2006
Ersättare 1994-1998 och 2006-2010

Ursula Jacobsson (C)
Ersättare 1998-2002 och 2004-2010

Britt-Louise Hansson (C)
Ersättare 1998-2002 och 2006-2010

Anne-Marie Richardson (C)
Ersättare 2002-2010

Cecilia Henriksson (C)
Ersättare 2006-2010

Lars Holm (M)
Ersättare 2006-2010

Karl-Gustaf Jansson (S)
Ersättare 2006-2010

Sivert Larsson (C)
Ersättare 2009-2010

Leif Dahlberg (KD)
Ersättare 2010
Justerande:

forts.
Utdragsbestyrkande:
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2: e vice ordförande Sonia Landin (S) avtackades med en coralljusstake. 1:e vice
ordförande Hans Klintbom (C) var inte närvarande och kommer att avtackas vid
ett senare tillfälle.
Efter detta framförde 2:e vice ordförande Sonia Landin sitt och ledamöternas tack
till ordföranden Lilian Edwards (M) ”för väl utfört arbete” de gångna fyra åren,
med en sjuarmad ljusstake.
Avslutningsvis gjorde ledamoten Per-Olof Jacobsson (C), som av de avgående
ledamöterna suttit längst i kommunfullmäktige, en exposé över sina år i
fullmäktige och framförde sitt och ledamöternas tack för de år som de varit med,
samt passade på att önska de kvarvarande ledamöterna och ersättarna (och särskilt
Jan Lundgren) lycka till i det fortsatta arbetet.
Till kvällen hade ordföranden bjudit in till en middag på Suderbys Herrgård. Där
skedde även avtackning av avgående kommunalråd i form av glasfat med logotyp
och inskription från Visby Glasblåseri.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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

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

Bilaga § 116

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

Bilaga § 117

INTERPELLATIONSSVAR
2010-10-18

Interpellation om konfessionsfri skola
Janica Sörestedt (S) har i en interpellation till mig ställt frågor om konfessionsfri skola.
Mitt svar:

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står inget skrivet om att förskolan ska vara
konfessionsfri. Det finns inget förbud att gå till kyrkan med barnen. De kan få
undervisning om t.ex. advent men de får inte vara utsatta för ensidig påverkan. Det är
rektor som leder verksamheten och ansvarar för att skollagen och läroplanen följs, och
därför är det viktigt att ta kontakt med berörd rektor med eventuella frågor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har pratat med alla rektorer som har ansvar för de
kommunala förskolorna på Gotland. Ingen förskola deltar idag i någon regelbunden
religiös verksamhet, varken med andakt, kollekt eller andra former av religionsutövning på schematid.
Vi fann en förskoleavdelning i Fårösund som regelbundet gick med barnen till Kyrkis,
det förekommer inte idag. De barn som är på de kommunala förskolorna och går på
Kyrkis gör det utanför sin schemalagda tid, d.v.s. före/efter eller bryter sitt schema
mitt på dagen. Föräldrarna ansvarar själva för att gå med sina barn på aktiviteter som
hör till deras fritid.
Så fort beslut om ny skollag och nya läroplaner tagits så informerar vi föräldrar, chefer
och personal om eventuella förändringar som kommer.

Lena Celion (M)
Ordf Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga § 118
INTERPELLATIONSSVAR
2010-10-18
Interpellation om bevattningsdammar
Ledamoten Tommy Gardell (S) har ställt ett antal kryptiska frågor till mig angående
utbyggnad av avloppsbevattningsdammar och kemiska fällningsanläggningar.
Nedan följer svar på de fyra frågor jag kunnat utröna att han ställt.
- Den sittande majoriteten har inte investerat i några ytterligare kemiska fällningssteg under
denna mandatperiod. Anläggningar i Hemse och Roma byggdes 2005. De kostade ca 5,7
miljoner kronor styck.
- Kommunen har däremot medverkat till att dammarna i Roma har utökats till nästan dubbla
lagringskapaciteten för att undvika breddning via fällningsanläggningarna. Utbyggnaden
skedde 2008-2009 och finansierades av medel från länsstyrelsen och privata medel.
- Några nya fällningsanläggningar är inte planerade.
- VA-planen innehåller inga stora satsningar på ytterligare avloppsbevattningsdammar på
grund av att det helt enkelt inte finns naturliga förutsättningar för denna systemlösning på så
många fler platser på Gotland. Samtidigt som miljökraven hela tiden skärps även för dessa
anläggningar. Det utesluter dock inte att enstaka nya anläggningar och kompletteringar av
de befintliga sker.

Lars Thomsson (c)
Kommunalråd för samhällsbyggnad

Bilaga § 119
INTERPELLATIONSSVAR
2010-06-14

Interpellation om alkoholutskänkning
Janica Sörestedt (S) har i en interpellation till mig ställt frågor om alkoholutskänkning.
”Vad har den sittande majoriteten för inställning till öppettiderna på krogarna,
alkoholutskänkningen och arbetet gentemot krognäringen på Gotland?”
Svar: På Gotland följer vi de lagar som reglerar alkoholutskänkning samt kommunstyrelsens egna riktlinjer (http://www.gotland.se/imcms/25988). På sommaren behövs
ett rikt utbud av aktiviteter för invånare och alla de besökare som strömmar till. En del i
detta är det goda utbudet av restauranger och nöjeslokaler.
Vi arbetar också tillsammans med näringslivet och andra myndigheter i dessa frågor vid
olika möten och utbildningar. Alkoholkonsumtion och trygghetsaspekter under
sommarveckorna på Gotland, framförallt i Visby, har varit föremål för många olika
typer av satsningar under de senaste 10 åren. Under tiden fram till 2008 fanns nationella
medel tillgängliga för att förstärka insatsen. I år satsar vi extra medel för en utökad
trygghet.
”Vad har gjorts under mandatperioden för att begränsa konsumtionen av alkohol
och dess negativa konsekvenser?”
Svar: På skolorna pågår ett fortlöpande och tydligt arbete inom "Livsstilsområdet."
Kopplingen mellan att kunna hantera tobaksfrågan och förmågan att senare hantera
alkohol är ett av skälen till att tobaksprojekt, insatser av "Non Smoking Generation"
etc. görs i skolorna.
Föräldramöten och särskilda möten med föräldrar, elever och skola, t.ex. "Tonårskvällar"
genomförs på flera skolor, där frågor kring alkohol- och "livsstilsfrågorna" finns med.
Folkhälsostrategen är en viktig del av det förebyggande och främjande arbetet i skolan
genom sin koppling till och medverkan i högstadierektorernas kontinuerliga nätverksträffar.
Samarbete mellan polis, ungdomsgruppen och skolorna inför "strategiska helger"
förekommer och förstärkt ungdomsgruppen under sommartid för bland annat tillsyn av
serveringsställen.
Eventet ”Underbara Ungdomar” under 2009 och 2010, riktat till tonårsföräldrar i
samarbete med socialtjänst, polis, kultur- och fritidförvaltningen, folkhälsoenheten m.fl.

En mängd individuella insatser görs för personer med missbruksproblem eller med risk
för att få missbruksproblem. Vi ser över missbruksvårdskedjan.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens har nyligen ändrat riktlinjerna för ljudnivåer
Samma struktur som tidigare finn i yttranden i serveringstillståndsärenden.
Restriktioner för serveringsställen som söker tillstånd för servering efter klockan 01.00
enligt beslut i kommunstyrelsen.
Alkoholförtäringsförbud kring Visby, Slite och Hemse.
Förstärkning av socialtjänstens ungdomsgrupp och lokal fritidsverksamhet, Full Koll,
och kampanjen Varannan Vatten som nu är ”världskänd”.
Den av kommunstyrelsen nyligen beslutade resursen om 500 000 kronor fördelas
huvudsakligen på utökad stadsvärdsverksamhet med insatser omkring alkoholförtäringsförbudet, ytterligare öppettid på tillnyktringsenheten, utskick till gotländska
tonårsföräldrar inför sommaren samt ett knippe insatser inom kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgårdsverksamhet för Gotlands egna tonåringar med utgångspunkt
från fritidsgårdsverksamheten ”Lagret”.
Tre arbetsgrupper med representanter från berörda områden (midsommarhelgen och behovet av
en högre beredskap, den s.k. Stockholmsveckan och ordning i hamnmiljön och de höga
ljudnivåerna nattetid) har arbetat fram en gemensam målbild för sommaren 2010.

För att nämna några av alla våra aktiviteter som syftar till ett ”Tryggare Gotland”
”Hur planerar kommunen att arbeta för att förstärka bilden av Gotland som ett
fantastiskt semestermål för alla grupper?”
Svar: Gotlands kommun har lagt samordningsansvaret för marknadsföring av Gotland
på Gotlands Turistförening. I de marknadsföringskampanjer som genomförs av
besöksnäringen är fokus lagt på i första hand barnfamiljer.
Gotlands kommun deltar aktivt i destinationsmarknadsföringen på den internationella
marknaden (norra Tyskland och södra Finland). I det sammanhanget är det målgrupperna WHOP´s (wealthy, healthy, older, people) och DINK´s (dubble, income, no,
kids) som bearbetas. Besöksnäringen gör ingen samlad ansträngning med marknadsföring på målgruppen ”partyturister”, utan det bestäms i andra sammanhang. Det är det
”hippa” folket i Stockholms uteliv som från tid till annan avgör vart man ska bege sig
på sommaren. För tillfället är det Båstad, Visby och S:t Tropez som är de utvalda
platserna för denna krets.
Kommunens planer för att förstärka bilden av Gotland ligger i fortsatt samverkan med
näringslivet i den internationella marknadsföringen. Vidare vill Gotlands kommun
flytta fram positionerna i marknadsföringen av Gotland som en plats att leva och bo på.

Lena Celion (M)
Kommunalråd
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Motion till Gotlands kommunfullmäktige
Sälj aktierna i GEAB och bygg ett Badhus för pengarna.
Gotlands kommun äger 25% av aktierna i GEAB. En andel som de senaste
åren inte givit speciellt mycket inflytande. Senast var det flyttningen av
GEABs kontor från Slite till Visby samtidigt som Gotlands kommun
försöker att lägga ut och bibehålla verksamhet i centrumorterna på
landsbygden.
Aktierna i GEAB har enligt initierade uppskattningar ett värde på 200-250
miljoner kronor.
Gotlands kommun har ett ansträngt investeringsläge. För 2011 ligger 380
miljoner i investeringsbudgeten. Det är flera områden som behöver nyombyggnader. Nästa stora byggprojekt är sporthallen på Wisborgsområdet,
samtidigt som övriga investeringar som Garda skola, äldreboenden,
reningsverk och avlopp skall genomföras.
Solbergabadet beskrivs ha en livslängd på 2-5 år. Behovet av ett nytt badhus
är akut. Ett nytt badhus i Visby uppskattas av andra initierade till cirka 150
miljoner kronor. Genom att sälja 20% av aktierna GEAB kan Gotlands
kommun finansiera det efterlängtade badhuset i Visby och samtidigt behålla
viss insyn i bolaget.
Vi föreslår därför:
att Gotlands kommun säljer 20% av aktierna i GEAB
att skyndsamt inleda projektering och byggande av ett nytt badhus
att intäkterna från försäljningen ska finansiera investeringen.
Visby 2010-08-31
FOLKPARTIET PÅ GOTLAND

Mats-Ola Rödén

Amy Öberg

Bror Lindahl

Gunnar Tinge

Barbro Öncel
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Motion till Gotlands kommunfullmäktige

Ang utarbetande av handlingsprogram för bättre kontroll på läkemedelsbehandling
Läkemedelsanvändningen har ökat oroväckande. På Gotland finns c:a 3300 personer över 80
år. Mer än 40 % av dessa tar varje dag 10 eller fler mediciner. Även bland andra
åldersgrupper är medicinintaget betydande. Ofta sker utförskrivningen av mediciner utan att
det sker en helhetskontroll av vilka negativa effekter som kombinationen av flera mediciner
kan ge. Det inträffar att olika läkare skriver ut mediciner utan vetskap om vad patienten
förbrukar för läkemedel i övrigt.
De som är över 80 år i Sverige tillbringar många dagar på sjukhus om året och byter ofta
vårdform. Undersökningar visar att det blir fel med vart femte läkemedel vid varje byte av
vårdform.
Socialförvaltningen har sökt statliga stimulansmedel för att utforma ett program för
läkemedelsgenomgångar på SÄBO, särskilda boenden. Besked kommer att ges av
Socialstyrelsen i november. Alla äldre som inte bor på särskilda boenden och övriga
läkemedelsanvändare omfattas dock inte direkt av denna insats. Det finns därför anledning att
kommunen tar ett helhetsgrepp om all läkemedelsutskrivning för att undvika:
- att onödigt många läkemedel skrivs ut till varje enskild individ
- biverkningar, som bl a kan leda till utskrivning av ytterligare läkemedel
- behov av sjukvård p g a biverkningar
- försämrad livskvalité
- kostnader som drabbar samhället p g a bristande kontroll på läkemedelsbehandling
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ett handlingsprogram utarbetas som visar hur
heltäckande läkemedelsgenomgångar ska ske systematiskt.

Ola Lindvall ( C )

Motion
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Visby den 18 oktober 2010

Kristdemokraterna

De flesta visbybor tycks inte inse vilken unik resurs för hälsa
och rekreation som man disponerar i hjärtat av vår stad i form av
Kallbadhuset, ’Kallis’. Hur ska man annars förklara det faktum att
denna facilitet inte nyttjas av visbyborna själva? Att kommunen
tydligen avtalat bort nyttjandemöjligheterna för denna
miljötillgång för de fastboende gotlänningarna är ett
misslyckande. Att så skett torde helt enkelt vara ett uttryck för
att man i den breda allmänheten inte tänkt så mycket på Kallis’
potential, hälso- och rekreationsmässigt.
Kristdemokraterna på Gotland önskar att en ny sakernas ordning
snarast etableras, så att Kallis öppnas för allmänheten. Redan i
valrörelsen fanns ärendet s.a.s. i beredningsfas inom
partigruppen, så t.ex. framfördes krav om ett ’publikt Kallis’ i
Radio Gotland (Maries café), med utgångspunkt i en
kommunfullmäktigemotion i vardande.
Kristdemokraterna på Gotland föreslår
att
kommunfullmäktige snarast över-/omprövar föreliggande avtal
rörande Kallbadhusets disposition och nyttjande, så att badet till förmån för allmänheten – görs till

en naturlig del av

gotlänningarnas friluftsliv,
Visby den 18 oktober 2010
__________________

_____________________

Yngve Andersson

Rut Smeds
Kristdemokraterna

Riksdagen
Mynttorget 2
100 12 Stockholm

Telefon
Telefax

08-786 40 00
08-791 75 60

E-post namn.efternamn@kristdemokraterna.se
www.kristdemokraterna.se
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Gotland

Motion till Gotlands fullmäktige
Värdighetsgaranti inom Gotlands kommuns äldreomsorg.
Många äldre upplever att det är svårt att veta vad som utlovas av äldreomsorgen. Det
finns ingen tydlig beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig
Har jag rätt att komma ut i friska luften?
Vad finns det för gemensamma aktiviteter?
Hur länge ska jag behöva vänta på hemtjänstens insatser?
Det är frågor som många äldre ställer sig. Osäkerheten om vad man kan förvänta sig
förstärks också av att det kan vara svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt.
Vi inom folkpartiet liberalerna vill att Gotlands kommun arbetar för att en
värdighetsgaranti införs inom äldreomsorgen. Denna garanti ska vara en konkret
beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninnevånare kan
förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder.
Vad kan en värdighetsgaranti innehålla? Garantin ska ge ökad tydlighet om vilken
service man kan förvänta sig: det kan till exempel handla om att få komma ut i friska
luften varje dag.
Det måste också finnas tydliga kontaktuppgifter dit man kan vända sig med synpunkter.
Tydlighet och förutsebarhet ökar tryggheten för personer som behöver äldreomsorg. Vi
måste våga vara tydliga med vad de äldre kan förvänta sig och vad kommunen erbjuder
också om man inte lever upp till sitt åtagande. Då ökar tilliten. Därför behöver vi i
Gotlands kommuns äldreomsorg se till att en värdighetsgaranti kommer på plats.

Förslag till beslut:
Att Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en värdighetsgaranti för Gotlands kommuns
äldreomsorg.

Visby 2010-10-16
Amy Öberg Fp
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

LEDSAGNING AV MISSBRUKARE

Sedan Birkagårdens tillkomst för fem år sedan har mycket gjorts för att utveckla omsorgen
om missbrukare tack vare en god dialog mellan Socialförvaltningen och de frivillig‐
organisationer (Svenska Kyrkan, Röda Korset och Föreningen Vägen ‐ Hela Människan) som
bedriver verksamheten där. Men det finns ett område, där omsorgskedjan på ett enkelt sätt
skulle kunna förbättras till gagn för den enskilde och samtidigt göra det mera sannolikt att
beviljade medel för behandlingen får önskad effekt. Det handlar om att se till att de
missbrukare som beviljas behandling på fastlandet, blir mötta på behandlingshemmet, när
det är dags att åka hem, för att undvika att de omgående återfaller i sitt missbruk. Jag vet att
detta har påtalats många gånger och att flera frivilligorganisationer erbjudit sig att hjälpa till
med detta för att hålla kostnaden för ledsagningen på en mycket blygsam nivå.

Jag föreslår
‐

Att beviljad kostnad för missbrukarvård på fastlandet också ska inkludera ledsagning
tillbaka till Gotland, gärna utförd i samverkan med lämpliga frivilligorganisationer

Visby 12 oktober 2010

Inger Harlevi (M)

