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Kf § 11
Kommunfullmäktige. Ny ersättare
- Länsstyrelsens protokoll 2010-11-04

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Åsa Larsson (C) beviljats
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanräkningen utvisar att:
Olof Pettersson (C) blir ny ersättare i kommunfullmäktige t.o.m. 2014-10-31.
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:
Åsa Larsson
Olof Pettersson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 12
Utdelning av Ekokommunpriset 2010
- Ledningskontoret 2010-10-07
- Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 255

Utdelning av 2010 års Ekokommunpris till socialförvaltningens returgrupper i
Slite och Hemse.
Kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) läste upp motiveringen till priset:
Returgrupperna i Slite och Visby inom Socialförvaltningens avdelning för
daglig verksamhet delar 2010 års Ekokommunpris för sitt arbete med att både
utveckla goda rutiner för insamling av återvinningsmaterial och genomföra
det praktiska insamlingsarbetet. Genom att dagligen arbeta i bostadsområdet
respektive på en av kommunens egna, större arbetsplatser både utför och
synliggör man en viktig del av kommunens miljöarbete.
Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S) och 1:e
vice ordförande Conny Kristensen-Gahnström (S) och 2:e vice ordförande Hans
Klintbom (C).
Expedieras:
Pristagarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 13
Delårsrapport 2 för 2010
- Ledningskontoret 2010-09-29, missiv med delårsrapport
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 218
- Gotlands kommuns revisorer 2010-10-29; granskning
- Kommunstyrelsen 2010-11-16, § 272

Ledningskontoret har sammanställt årets andra delårsrapport för perioden januari
till och med augusti med helårsprognos. I denna delårsrapport pekar prognosen på
ett överskott på 43 miljoner kronor. Detta är i förhållande till budget en förbättring
med 24 miljoner kronor. Hänsyn ska även tas till kommunfullmäktiges beslut om
budgetrevidering vid budgetberedningen (KF 2010-06-14, § 74) om omställnings
medel och vissa tilläggsanslag som uppgick till -27 miljoner kronor.
För nämndernas del innebär delårsrapportens prognos ett underskott på -42
miljoner kronor i förhållande till budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar
ensamma för ett prognostiserat underskott på -48 miljoner kronor. De åtgärder
som vidtas av hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms inte vara fullt tillräckliga för
att nå ett nollresultat under innevarande år.
Kommunstyrelsen har uttalat ”att det är angeläget att de medel som står till
förfogande i år för merkostnader eller extraordinära kostnader inför verksamhets
förändringar 2011 utnyttjas under 2010”. Styrelsen vill även att nämnderna ska
klara ett överskott på 1 % av sin budget. Särskilt avsatta omställningsmedel ska av
nämnderna utnyttjas för att varaktigt minska verksamheten inför nästa år. För
hälso- och sjukvårdsnämndens del innebär detta att den ska nå ekonomisk balans
2011. Nämnderna ska inför 2011 avsätta en buffert på 1 % i sin budget.
Kommunens revisorer har i sin granskning bedömt att de finansiella målen inte
kommer att till fullo uppnås. De för kommunen gemensamma verksamhetsmålen
går inte för revisorerna att följa upp på grund av att de endast redovisas i
årsredovisningen. De bedömer även att hälso- och sjukvårdsnämndens underskott
kommer att bli större än befarade -48 miljoner kronor.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Delårsrapporten läggs till handlingarna.
Expedieras: Nämnderna
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14
Strategisk plan och budget 2011-2013
KS 2010/163-04
- Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 75
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-13 och framställning om lönepolitisk satsning
- Serviceförvaltningen 2010-09-13
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-09-10
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2009-09-15
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-09-10
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2010-09-13
- Socialförvaltningen 2010-09-10
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-09-14
- Patientnämnden 2010-09-15 och - Överförmyndarnämnden 2010-09-15
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 161 Äskande avs. Garda skola
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag
- Ledningskontoret 2010-10-26 Resecentrum
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04--06, 11, § 231
- Kommunstyrelsen 2010-11-16, § 276
- Ledningskontoret 2010-11-23 Budgetdokument; utkast

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till strategisk plan och budget 2011-2013.
Till grund för förslaget återfinns kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning med
förslag och beslut, bifogas.
Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till kommunfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna.
Förslaget till investeringsbudget omfattar ca 390 miljoner kronor (mnkr), varav
drygt 134 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar.
Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av kommunfullmäktige
beslutade ramar följande (netto): Förutom förändringar på intäktssidan föreslås
ytterligare ramhöjningar på totalt ca 23,5 mnkr. Ett generellt besparingsbeting
avseende administration och köp av tjänster från serviceförvaltningen på
ca 10,5 mnkr införs. Som personalkostnadsreserv upptas 43 mnkr (i st. f 53 mnkr).
Prisökningsreserven minskas med 3,7 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut om ramförändringar 2010-11-16
Kommunstyrelsens vid sammanträdet gjorda anteckningar och kompletteringar:
Tillnyktringsenhet. Kommunstyrelsen har (28 oktober 2010, § 232) beslutat att i
avvaktan på att Missbruksutredningen presenterar sitt betänkande, vilket väntas
ske under hösten 2010, ska ingen ändring av ansvaret för tillnyktringsenheten
vidtas. Kommunstyrelsens beslut (§ 128/2010) att hälso- och sjukvårdsnämnden ska
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14 forts.
svara för förvaltningen av tillnyktringsenheten fr.o.m. 1 januari 2011 ska således
inte verkställas enligt den tidplanen. Socialnämnden ska tillföras 2 mnkr i 2011
års budget för den uteblivna besparingen.
Arvodeskostnader. För höjning av sammanträdes- och timarvoden m.m., täcka
kostnaderna för dels kommunalrådsarvoden, dels det ytterligare sammanträde som
kommunfullmäktige beslutat, upptas 1 mnkr under Politikerorganisationen.
Omfördelning av medel mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder kommer
att ske dels för ordförandearvoden, dels för sammanträdesarvoden m.m.
Underhåll av kök. Arbetsutskottet har föreslagit att av anslaget för periodiskt
underhåll ska ett preciserat belopp, 4 mnkr, avsättas för upprustning av kök. Den
beloppsmässiga prioriteringen har visat sig inte vara möjlig att göra.
Kommunstyrelsen beslutar att upprustning av kök ska – utan angivande av
belopp - prioriteras vid underhåll av fastigheter motsv. 2011.
BarnSam. Kommunstyrelsen har, § 231/2010, beslutat att i förslaget till budget,
under socialnämnden, uppta 500 000 kr för BarnSams verksamhet. De av
BarnSam berörda nämnderna (barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårds
nämnden och socialnämnden) ska därutöver, var och en, bidra till verksamheten med
resurser till motsvarande belopp.
Driftbudget ramar 2011
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut (2010-11-16, § 276) om att:
• Barn- och utbildningsnämnden och ledningskontoret får i uppdrag att utreda
frågan om vilka konsekvenser som blir följden av principen om lika-villkor för
friskolor och de kommunala skolorna.
•

Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur det förebyggande arbetet inom
hemvård och hemtjänst kan förbättras.

Anförande:
Anförande hölls av Matias Lundström (MP).
Yrkanden:
• Åke Svensson (S), tillstyrkte, med instämmande av Brittis Benzler (V), Stefaan
De Maecker (MP), Hanna Westerén (S), kommunstyrelsens förslag, vilket
framgår nedan under kolumn B:
Resultatet skulle därmed bli ca +11,5 miljoner kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14 forts.
•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Gustaf
Hoffstedt (M), Johan Malmros (FP), Margareta Persson (M), Inger
Harlevi (M), Stefan Nypelius (C), Anders Skantz (M), bifall till förslag A, se
nedan kolumn A:
Resultatet skulle därmed bli ca +10 miljoner kronor.

•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (FP), bifall till
förslag A med tilläggsyrkande om att Hälsoförebyggande insatser inom
sjukvården (projekt) utökas med ytterligare 1,5 miljoner kronor (totalt
2,0 mnkr).

•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Eva Nypelius (C) tilläggsyrkande.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till driftbudget och Lena
Celions yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Lena Celions
yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Ordföranden ställde därefter proposition på Eva Nypelius
tilläggsyrkande och förklarade sig anse att detta hade avslagits. Omröstning begärdes. JA
för Åke Svenssons avslagsyrkande och NEJ för Eva Nypelius tilläggsyrkande. 52
ledamöter röstade ja. 19 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Slutligen ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens övriga
förslag och fann att dessa hade godkänts. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Effekt på den av kommunfullmäktige beslutade ramen
Ökning – Minskning +

Yrkade
förändringar

A

Yrkade
förändringar

B

L Celion (M)
E Nypelius (C)

Å Svensson (S)
B Benzler (V)

- 1,0

- 1,0

- 1,5

- 1,5

Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen
Ökade arvodeskostnader
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret
Personalförstärkning. Kostnader planering. Temporär
förstärkning 2011

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14 forts.
Kommunstyrelsen: Serviceförvaltningen
Måltidsorganisation

- 1,2

- 1,2

Kompetensutveckling. Temporär förstärkning 2011

- 0,3

- 0,3

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar

- 2,0

Bussiga kortet i Visby

- 0,5

Minskning utökat anslag periodiskt underhåll (till 24 mnkr)

+6

+6

- 1,5

- 1,5

- 1,4

- 1,4

- 0,750

- 0,750

Gymnasiereform. Temporär förstärkning 2011

- 1,0

- 1,0

Bemanning förvaltningsledning

- 0,5

- 0,5

Folkhögskola. Temporär förstärkning 2011

- 2,6

- 2,6

Bostadsanpassning* (omdisponerad verksamhet) och
verksamhetssystem *temporär förstärkning 2011

- 2,0

- 2,0

Hemsjukvård

- 4,1

- 4,1

BarnSam (krav på medfinansiering berörda nämnder)

- 0,5

- 0,5

- 2,0

- 2,0

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Kultur- och fritidsnämnden
Ramökning: 1 mnkr avser anläggn.bidrag och fören.bidrag
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg obekväm arbetstid
Lokalkostnader Garda skola (halvårseffekt)
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Socialnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Tillnyktringsenhet; utebliven besparing

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14 forts.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Lokalkostnader ombyggnad Korpen

- 0,71

- 0,71

Hälsoförebygg. insatser (projekt).

- 0,5

- 0,5

Allmän ramökning: Temporär förstärkning 2011

- 5,0

- 5,0

- 0,55

- 0,55

Personalförstärkning

- 0,6

- 0,6

Kostnader arvoden

- 1,3

- 1,3

Personalkostnadsreserv

+ 10,0

+ 10,0

Upplösning reserv för prisökningar

+ 3,7

+ 3,7

Minskad avsättning periodiskt underhåll

+ 6, 0

+ 6,0

+ 10,536

+ 10,536

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Patientnämnden
Personalförstärkning
Överförmyndarnämnden

Övrigt

Besparingar
Generell administrativ besparing och sänkning av anslag för köp av
tjänster från serviceförvaltningen
Kommunstyrelsen ledningskontoret

ca 700 000 kr

Kommunstyrelsen serviceförvaltningen

ca 280 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ca 1 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

ca 225 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden

ca 2,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ca 720 000 kr

Socialnämnden

ca 2 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

ca 2,6 mnkr

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Föreliggande förslag till budget för år 2011 fastställs.
• Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2012-2013 förklaras
upprättad.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 14 forts.
• Direktiv: Upprättade förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna
antas.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2011 fastställs till 33:10 kr per skatte
krona.
• Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska
fördelas av kommunstyrelsen.
• Interna prisökningar: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under
kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.
• Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr.
• Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
•

Styrkort. Det gällande styrkortet fortsätter att gälla i avvaktan på att ett nytt
utarbetats, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2011.

Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 15
Slutredovisning Kongresshallen
KS2009/311-4
- Tekniska förvaltningen 2009-07-30
- Ledningskontoret 2010-03-05
- Arbetsutskottet 2010-03-30, § 89, 2010-05-05, § 140
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 243

Tekniska förvaltningen har sammanställt slutredovisning av projektet
Kongresshallen på fastigheten Kasernen2 i Visby. Eftersom investeringen har
överskridit 10 miljoner kronor ska den överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
Kongresshall*
Redovisad investeringsutgift

188 589 227 kr* (Beräknad produktionskostnad: 136 550 000 kr*)

Anvisade medel

71 780 000 kr

Statsbidrag och EU-bidrag

70 000 000 kr

)

Underskott

46 809 227 kr

* inklusive kontorsvåning som inte ingick i det ursprungliga projektet: 8,5 mnkr. Byggdes för att
utnyttja byggrätten och för att slippa byggarbeten senare, när kongresshallen var färdigställd.

Till fördyringarna har som förklaring lämnats: En väsentligt utbyggd scen,
utökning av salongen från 800 till 1 000 platser, ett väsentligt större kök, inköp av
scen- och AV-utrustning för alternativ användning av scenen, samt försening av
byggstarten med 3 månader under en överhettad byggkonjunktur.
Ledningskontoret har efter återremiss med begäran om förtydliganden föreslagit
att slutredovisningen ska godkännas.
Kommunstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret i sitt förslag till
kommunfullmäktige godkänt slutredovisningen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) och Eva Nypelius (C).
Yrkanden:
• Gustaf Hoffstedt (M) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M), Bror
Lindahl (FP), Amy Öberg (FP) och Anna Hrdlicka (M), att ärendet skulle
återremitteras* och att det skulle ske en oberoende och extern granskning.
•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Daniel Bergvall (MP),
kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 15 forts.
* Återremiss: Ett ärende kan återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna. Motivering till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de
ledamöter som begärt återremittering: Kommunallagen (1991:900) 5 kap. § 36.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens möte eller om
det enligt yrkande från Gustaf Hoffstedt skulle återremitteras, och förklarade sig anse att
ärendet skulle avgöras på dagens möte. Omröstning begärdes. JA för att ärendet skulle
avgöras på mötet och NEJ för att ärendet skulle återremitteras. 37 ledamöter röstade ja.
32 ledamöter röstade nej. 2 ledamöter avstod. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Kommunfullmäktige hade därmed återremitterat förslaget.

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

Ärendet återremitteras. Slutredovisningen av kongresshallen ska granskas av
oberoende och extern konsult.

Expedieras:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 16
Ändring upphandlingspolicy
KS2010/398-05
- Ledningskontoret 2010-09-09
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 252

Ledningskontoret har, med anledning av ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, föreslagit ändring av upphandlingspolicy för kommunen. Ändringen
avser specificerade gränser för direktupphandling. Gränsen är satt till 15 % av det
s.k. tröskelvärdet vilket för närvarande är 287 000 kronor exklusive mervärdes
skatt. Tidigare medgavs direktupphandling till ett värde av 10 basbelopp, 424 000
kronor enligt 2010 års basbelopp. Vidare föreslås att en tidigare punkt om
kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen utgår ur tillämpningsanvisningarna.
Kommunstyrelsen har med en smärre ändring tillstyrkt ledningskontoret förslag. Den
har även fattat beslut om att tidigare nämnd punkt i tillämpningsanvisningarna utgår.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Direktupphandling får endast användas då

Direktupphandling får endast användas då

ramavtal saknas. Direktupphandling vid

ramavtal saknas. Direktupphandling vid

lågt värde får i sådant fall användas till ett

lågt värde får i sådant fall användas till ett

värde av högst tio prisbasbelopp exkl.

värde av högst 15 % av tröskelvärdet i lag

mervärdesskatt.

(2007:1091) om offentlig upphandling.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Åkerlund (V).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Avsnittet Direktupphandling i upphandlingspolicyn (2009-09-14) ska ha den
föreslagna lydelsen.

Expedieras:
Författningssamlingen
LK KLS/ekonomi
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 17
Hemsjukvård
KS2009/127-90
- (Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 6 och kommunstyrelsen 2009-10-26, § 287)
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-02-15, § 404
- Socialnämnden 2010-02-17, § 16
- Ledningskontoret 2010-01-29 och 03-02
- Inkomna synpunkter från distriktssköterskor vårdcentralerna Visby Norr och Wisby söder båda 2010-03-05
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 70
- Socialförvaltningen 2010-09-29
- Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25, § 479 och Socialnämnden 2010-10-27, § 112
- Ledningskontoret 2010-10-28
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 229

Kommunfullmäktige har i februari 2009 begärt att hemsjukvården ska vara
sammanhållen med samarbete i team mellan berörd personal inom socialtjänst och
hälso- och sjukvård, i enlighet med framtidsutredningens förslag. Uppdrag gavs
om en gemensam politisk styrgrupp med kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårds
nämnden och socialnämnden för att under 1 år utveckla och verkställa
hemsjukvård för äldre och funktionshindrade. Målet skulle vara att skapa
förutsättningar för att tillgodose brukarens behov.
Styrgruppen har föreslagit att ansvaret för hemsjukvården ska läggas på
socialnämnden, vilket även kommunstyrelsen har ställt sig bakom. De ville dock
att förutsättningarna noggrannare skulle undersökas.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar har gemensamt
utrett och klargjort respektive nämnders ansvar samt de ekonomiska villkoren. De
är positiva till förslaget om gemensam hemsjukvård och har föreslagit att
socialnämnden ska svara för denna. Hälso- och sjukvårdsnämndens medel för
verksamheten, 28,2 miljoner kronor, föreslås omdisponeras till socialnämnden.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget samt påpekat att ytterligare budgettillskott
behövs på 1,1 miljoner kronor till socialnämnden, vilket är detsamma som hälsooch sjukvårdsnämndens underskott enligt budget för verksamheten.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Noteras att i socialnämndens budget för
hemsjukvård 2011 upptas ytterligare 4,1 miljoner kronor (se KF § 14), vilket är
schablonmässigt beräknat efter jämförelser med andra landsting. Förslaget har
även medfört en del ändringar i berörda reglementen (se kommande sammanträde
i december).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 17 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S) 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
• Socialnämnden ska svara för en sammanhållen hemsjukvård i enlighet med
utredningens förslag från och med 1 januari 2011.
• 28,2 miljoner kronor omdisponeras från hälso- och sjukvårdsnämnden till
socialnämnden.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

34

PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 18
Ansvar för ersättning m.m. till särskilt förordnad vårdnadshavare
KS2010/305-89
- Socialnämnden 2010-06-09, § 81
- Överförmyndarnämnden 2010-09-17
- Ledningskontoret 2010-09-17
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 233

Socialnämnden har begärt att överförmyndarnämnden ska få ansvar för
administration och ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare som inte
tidigare varit familjehem.
Överförmyndarnämnden har förklarat att den med nuvarande ekonomiska och
personella resurser inte kan åta sig ansvar för särskilt förordnad vårdnadshavare.
Nämnden kan dock ta sig an verksamheten under förutsättning att den får en
utökning med en halvtidstjänst samt medel till arvoden. Den behöver även få ta
del av kommunens statliga medel för ensamkommande flyktingbarn.
Ledningskontoret har instämt i socialnämndens begäran och har även föreslagit att
överförmyndaren ska få begärd resursförstärkning. För de nya arbetsuppgifterna
beviljas överförmyndarnämnden en ramförstärkning med 1 miljon kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ansvaret för administration och ersättning för
särskilt förordnad vårdnadshavare som inte tidigare varit behandlingshem ska
åvila överförmyndarnämnden från och med 1 januari 2011. Kommunstyrelsen
föreslår även att verksamheten ska följas upp och inga nya medel ska upptas 2011.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Ansvaret för administration och ersättning till särskilt förordnade vårdnads
havare som inte tidigare varit familjehem ska åvila överförmyndarnämnden
fr.o.m. 1 januari 2011.

• Verksamheten ska följas upp varför inga nya medel upptas 2011.
Expedieras:
Överförmyndaren
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 19
Begäran om tilläggsanslag ombyggnad vissa lokaler Korpen
KS2010/332-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 438
- Ledningskontoret 2010-09-20
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 234

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 5 miljoner kronor i tilläggsbudgetering
för ombyggnad av lokaler på Korpen för ungdomsmottagning och smärtteam.
Nämnden har även begärt 710 000 kronor årligen för därmed sammanhängande
ökning av lokalkostnaderna.
Ledningskontoret har tillstyrkt medel uppgående till 4,5 miljoner kronor till
investering för ombyggnad och investering av smärtteam och ungdomsmot
tagning. De ökade lokalkostnaderna behandlades i samband med driftbudgeten
(se Kf § 130).
Kommunstyrelsen har föreslagit att tilläggsanslaget beviljas med 4,5 miljoner
kronor. Styrelsen har under förutsättning av kommunfullmäktige beslut beviljat
finansiellt igångsättningstillstånd för tekniska nämnden.
Anförande:
Anförande hölls av Jennie Jarve (V).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 4,5 miljoner kronor i tilläggsanslag för
den aktuella ombyggnaden i kv. Korpen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns
eget kapital.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 20
Detaljplan Västerhejde Bjärs 2:1 och del av 1:3. Antagande
- Byggnadsnämnden 2008-08-27, § 154 med förslag detaljplan 2008-05-28
- Ledningskontoret 2010-09-24
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 238

Byggnadsnämnden har för antagande i kommunfullmäktige utarbetat detaljplan
för fastigheten Västerhejde Bjärs 2:1 (skiftena 4 och 5) och del av 1:3 (skifte 5).
Syftet med detaljplanläggningen, av det 5,0 hektar stora området, har varit att
skapa möjligheter för fler bostäder i ett redan exploaterat område. Detta sker
genom uppdelning i 32 fastigheter i form av 26 enfamiljsbostäder samt 6 stycken
samfällt ägda fastigheter för sophantering, lek och gatumark. Vatten och avlopp
för området kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. Någon särskild miljö
konsekvensbeskrivning har inte ansetts behövas och länsstyrelsen har bedömt att
planförslaget är förenligt med de intressen de har att bevaka.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att detaljplanen ska antas. De
inkomna synpunkterna har endast medfört smärre justeringar av förslaget.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3
del av antas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 21
Motion. Översyn av kollektivtrafiken
KS2007/0423-51
- Motion 2007-10-15
- Tekniska nämnden 2007-12-19, § 355
- Ledningskontoret 2010-10-06
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 245

Roland Norbäck m.fl. (V) har i en inlämnad motion föreslagit en genomgripande
översyn av den gotländska kollektivtrafiken. Syftet är att minska hoten mot miljön
och ett sätt är att göra kollektivtrafiken mera attraktiv. I motionen finns ett antal
frågeställningar som man vill ha beaktade.
Tekniska nämnden har i sitt förslag till svar på motionen, som lämnades redan i
december 2007, föreslagit att i motionen nämnda exempel ska beaktas i
framtagande av ny trafikförsörjningsplan.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande framfört att tekniska nämnden antagit en
strategi för utveckling av kollektivtrafiken som huvudsakligen riktar sig mot
landsbygden och följer intentionerna i ”Vision Gotland 2025”. Nämnden har även
beslutat göra en översyn av tätortstrafiken i Visby, som beräknas vara klar lagom
till att tidtabellen börjar gälla för hösten och vintern 2011/2012. I denna ska
inkomna synpunkter, skrivelser och motioner beaktas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med
ledningskontorets redogörelse.
Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) och Lars Thomsson (C).
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 ledningskontorets redogörelse.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 22
Motion. Översyn av kollektivtrafiken i Visby
KS2010/72-53
- Motion 2010-02-22
- Tekniska nämnden 2010-09-22
- Ledningskontoret 2010-10-06
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 246

I en motion har Jennie Jarve m.fl. (V) föreslagit att en total översyn snarast
påbörjas av stadstrafiken i Visby och då särskilt sträckningen av linje 1.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse där den hänvisar till stundande
översyn av tätortstrafiken som beräknas vara klar, lagom till att tidtabellen börjar
gälla för, hösten 2011/2012. I denna kommer inkomna synpunkter, skrivelser och
motioner att beaktas.
Kommunstyrelsen har, i sitt beslutsförslag till kommunfullmäktige, föreslagit att
motionen ska anses besvarad med hänvisning till den förestående översynen av
tätortstrafiken.
Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) och Lars Thomsson (C).
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 hänvisning till den förestående översynen av
tätortstrafiken.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 23
Motion. Bussiga kortets giltighet även i Visby
KS2010/84-53
- Motion 2010-02-22
- Tekniska nämnden 2010-09-22, § 191
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 247

I en motion har Yngve Andersson (KD) föreslagit att tekniska nämnden får i
uppdrag att göra det möjligt att ”bussiga kortet ska gälla även i Visby. En åtgärd
kunde vara att barn och ungdomar kan köpa till ett stadstrafikkort till bussiga
kortet. Motionären önskar att ärendet behandlas skyndsamt och att detta ska vara
klart till terminsstarten hösten 2010.
Tekniska nämnden har för avsikt att genomföra en översyn av kollektivtrafiken i
Visby som ska vara klar inför att höstens och vinterns tidtabell 2011/2012 börjar
gälla. För att öka valmöjligheten kommer taxor och biljettyper att ses över.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning
till förestående översyn av tätortstrafiken.
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 hänvisning till den förestående översynen av
tätortstrafiken.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 24
Motion. Utredning om sporthall och bad på Gutavallen
KS2010/278-72
- Motion 2010-05-21
- (Kommunstyrelsen 2010-06-21, § 155 och § 165)
- (Kommunstyrelsen 2010-08-26, § 188)
- Ledningskontoret 2010-09-06
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 223

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i en motion yrkat att möjligheterna utreds för
placering av idrottshall och badhus på Gutavallen. Förslaget anser de har många
samordningsvinster och möjligheter till en bred användningspotential. Till
motionen finns bilagor med illustrerade förslag till placering, användning och
utseende.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontoret
utlåtande. Kontoret har redogjort för ärendets gång och fört en diskussion med
argument för och emot där slutsatsen är att en placering på Visborg är att föredra.
Vad avser badhuset har uppdrag getts åt en konsult att utreda och kommer att
presenteras i särskild ordning.
Anm: Kommunstyrelsen har i juni, med anledning av den avbrutna upphandlingen

av arena och bad, gett tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt utreda frågan
om en sporthall. Denna ska tillgodose elitidrottens krav och behov. Placering ska
vara på Visborgsområdet eller Gutavallen. Ledningskontoret fick samtidigt ”i
uppdrag att sondera förutsättningarna för att uppföra ett nytt bad i Visby”. I
augusti beslöt kommunstyrelsen i ett s.k. inriktningsbeslut att det fortsatta
utredningsarbetet ska vara att sporthallen placeras i Visborgsområdet.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till beslut i kommunfullmäktige ansett att
motionen besvaras med ledningskontorets utlåtande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Johan Malmros (FP), Eva Nypelius (C), Bo Björkman (S),
Lars Thomsson (C), Gustaf Hoffstedt (M) och Brittis Benzler (V).
Yrkanden:
• Daniel Bergvall (MP) yrkade, med instämmande av Stefaan De
Maecker (MP), bifall till motionen.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Lena Celion (M),
kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

41

PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 24 forts.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel Bergvalls
yrkande om bifall till motionen 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
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 25
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:
Gunnar Sohlins medborgarförslag om att förlänga cykel- och
gångbanan från Lännaplan till Stenkumlaväg samt att anordna
övergångsställe på Lännavägen.

Ärendenummer/
Ankomstdatum
KS 2010/
2010-10-04

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Maja Åkessons medborgarförslag om att bygga en stor
lekplats/lekrum inomhus med tillhörande restaurang, kiosk- och
glassförsäljning.

KS 2010/
2010-10-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och fritidsnämnden.
Christina Erikssons medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på Gotland skall förstärkas med juridisk
kompetens.

KS 2010/
2010-10-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.
Solveig Malmströms medborgarförslag om att trygghetsboende
ordnas på Silvergatan i Hemse.

KS 2010/
2010-10-22

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Håkan Sventelius medborgarförslag om att vattenprov från
enskilda vattentäkter skall kunna hanteras lokalt t.ex. på
vårdcentraler.

KS 2010/
2010-10-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Maude Rylanders medborgarförslag om överflyttning av inte
utnyttjade kvoter för fotvård.

KS 2010/
2010-11-01

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Ingrid Vistrands medborgarförslag om att resenärer med rollator
får resa gratis på bussarna eller att köpa ett årskort.

KS 2010/
2010-11-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Erik Kärrbrink medborgarförslag om anläggande av
”utomhusgym” utplacerade med jämna mellanrum.

KS 2010/
2010-11-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsnämnden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 25 forts.
Lena Hallbergs och Erland de Flons medborgarförslag om
anläggande av gångbana över Gothemsån vid Asbron.

KS 2010/
2010-11-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Pya Bjersanders medborgarförslag om uppsättande av skylt
”Krokska dungen” vid Allégatan.

KS 2010/
2010-11-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.
Lars Lindgrens medborgarförslag om att återinrätta distriktssköterskemottagningen i Burgsvik.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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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KS 2010/
2010-11-11

PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 26
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort bidraget till Tillväxt Gotland och
satsa på ett s.k. nattis.
• Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 237

•

Solveig Stolts medborgarförslag om kulturbusstur för bevistande av evenemang vid
Högskolan, Almedalsbiblioteket m.m.
• Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 248

•

Björn Östenssons medborgarförslag om att kommunen inför öppen källkod och
programvara som kriterium vid IT-upphandlingar.
• Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 250

•

Ebba Junkers m.fl. medborgarförslag om undersökning av högerextremismens
verksamhet på Gotland.
•

•

Anneli Ahnstedt Stengårds medborgarförslag om kommunansvar för snöskottning
av villaägares trottoarer mot avgift.
•

•

Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 236

Marianne Mehlers medborgarförslag om att anlägga en bullerdämpande jordvall
vid Skogslundsvägen.
•

•

Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 210

Hans A Svenssons medborgarförslag om att låta vård- och sifferpersonal ta över
budgetarbetet.
•

•

Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 249

Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 211

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

Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 209

Anföranden:
Anföranden hölls av Anna-Maria Bauer (V), Stefaan De Maecker (MP), Bror
Lindahl (FP) och Gustaf Hoffstedt (M).
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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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 27
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Johan Malmros (FP)
Jämställd förskola och skola

KS 2010/495-60

Margareta Persson (M)
Rehabiliteringsbassäng

KS 2010/

Anna Hrdlicka (M)
Elektronisk läsplatta som arbetsverktyg för kommunfullmäktige

KS 2010/

Anna Hrdlicka (M)
NärvarovarslingD vid busshållplatser

KS 2010/-

Lena Celion (M)
Överenskommelse om samarbete med idéburna organisationer

KS 2010/-0

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 28
Interpellationer; nya
•

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om arbete för att förebygga mutor och
bestickning (KS 2010/491-00)

•

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om upphandling av hotell- och logitjänster
(KS 2010/00-00)

•

Gustaf Hoffstedt (M) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om kommunens relation till Gotlands
Turistförening (KS 2010/00-00)

•

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) ställa interpellation om inrättandet av en istappstelefon
(KS 2010/00-00)

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 29
Avskaffande av utmaningsrätt
- (Kommunfullmäktige 2008-12 15, § 176)
- Kommunstyrelsen 2010-11-16, § 277

Kommunfullmäktige biföll i december 2008 en motion från (FP) om
utmaningsrätt. Detta innebar att privata företag, föreningar, och anställda kan
begära att kommunen ska upphandla verksamhet i konkurrens.
Kommunstyrelsen har nu föreslagit att utmaningsrätten ska upphöra från och med
1 januari 2011.
Anförande:
Anförande hölls av Håkan Onsjö (M).
Yrkande:
• Eva Nypelius (C) yrkade med instämmande av Inger Harlevi (M), att
utmaningsrätten behålls.
•

Johan Malmros (FP) yrkade att utmaningsrätten behålls med tilläggsyrkande
om att en utvärdering av verksamheten ska ske med betoning på hur denna ska
kunna göras bättre

•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Johan Malmros tilläggsyrkande om
utvärdering.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 37
ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Ordföranden ställde därefter proposition på Johan Malmros tilläggs
yrkande och förklarade sig anse att detta hade avslagits. Kommunfullmäktige hade således
bifallit kommunstyrelsens förslag.

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Utmaningsrätten ska upphöra från och med 1 januari 2011.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 29 forts.
Reservation:
Följande reserverade sig till förmån för att behålla utmaningsrätten:
Hans Klintbom (C), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C),
Kerstin Kalström (C), Eva Gahnström (C), Ola Lindvall (C), Anna Andersson (C),
Pär Stenegärd (C), Andreas Nypelius (C), Inger Olofsson (C), Anna-Karin
Hellström (C), Kerstin Löfgren-Dahlström (C), Anders Larsson (C), Eva
Engström (C), Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Stefan Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Håkan Onsjö (M), Simon
Härenstam (M), Rolf Öström (M), Lilian Edwards (M), Anders Skantz (M), Robin
Storm (M), Peter Wigren (M), Margareta Persson (M), Mats Hedström (M), Bror
Lindahl (FP), Sara Mingert (FP), Johan Malmros (FP) och Lotta Jacobsson (FP).
Expedieras:
Nämnderna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2010-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 30
Avskaffande av vårdnadsbidrag
- (Kommunfullmäktige 2008-11-24, § 143)
- Kommunstyrelsen 2010-11-16, § 277

Kommunalt vårdnadsbidrag är sedan januari 2009 infört i kommunen och har
förvaltats av barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen har nu föreslagit att vårdnadsbidraget ska upphöra från och med
1 januari 2011 och att inga nya ska beviljas efter detta datum. De befintliga
vårdnadsbidragen avvecklas så fort som möjligt. Kommunstyrelsen har även
föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ska få fastställa regler för avveckling.
Anförande:
Anförande hölls av Brittis Benzler (V).
Yrkande:
• Lena Celion (M) yrkade avstyrkan till kommunstyrelsens förslag.
•

Hanna Westerén (S) tillstyrkte, med instämmande av Bror Lindahl (FP),
kommunstyrelsens förslag.

Proposition:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena Celions 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
• Verksamheten med vårdnadsbidrag ska upphöra 1 januari 2011. Inga nya
vårdnadsbidrag ska beviljas efter detta datum. Befintliga vårdnadsbidrag ska
avvecklas så snart som möjligt. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas
fastställa regler för avvecklingen.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2010-11-29
Omröstning § 14

Ärende: Strategisk plan och budget 2011-2013; driftbudget
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag, B
NEJ: Lena Celions (M) yrkande; förslag A

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Torgny Ammunet (S)
Leif Dahlby (S)
Hanna Lenholm (S)
Birgitta Eriksson (S)
Anette Medbom (S)
Bertil Eneqvist (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Charlotte Andersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mats Sundin (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joakim Sjögren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Inger Olofsson (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2010-11-29
Omröstning § 14

Ärende: Strategisk plan och budget 2011-2013; tilläggsyrkande
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Eva Nypelius (C) tilläggsyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Christer Engelhardt (S)
Torgny Ammunet (S)
Leif Dahlby (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Birgitta Eriksson (S)
Anette Medbom (S)
Bertil Eneqvist (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Charlotte Andersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Skantz (M)

Följande röstade ja: forts.
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Anders Johansson (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mats Sundin (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Nina Hallberg (MP)
Joakim Sjögren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande
Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2010-11-29
Omröstning § 15

Ärende: Slutredovisning av kongresshallen
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Avgöras på dagens möte
NEJ: Återremiss

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Hanna Lenholm (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Birgitta Eriksson (S)
Anette Medbom (S)
Bertil Eneqvist (S)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Pär Stenegärd (C)
Andreas Nypelius (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Charlotte Andersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Inger Olofsson (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mats Sundin (S)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engtröm (C)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Nina Hallberg (MP
Joakim Sjögren (MP)
Följande avstod från att rösta:
Eric Martell (S)
Anders Johansson (S)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2010-11-29
Omröstning § 29

Ärende: Borttagande av utmaningsrätt
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Hanna Lenholm (S)
Birgitta Eriksson (S)
Anette Medbom (S)
Bertil Eneqvist (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Per Edman (V)
Kenneth Lindblad (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Charlotte Andersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Anders Johansson (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mats Sundin (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joakim Sjögren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Pär Stenegärd (C)
Andreas Nypelius (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Inger Olofsson (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Bror Lindahl (FP)
Sara Mingert (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

	
  
	
  
	
  

2010-‐11-‐22	
  
	
  

Motion	
  till	
  kommunfullmäktige	
  

Jämställd	
  förskola	
  och	
  skola	
  
Jämställdhet	
  är	
  en	
  del	
  av	
  de	
  grundläggande	
  demokratiska	
  värden	
  som	
  ingår	
  i	
  de	
  
nationella	
  målen	
  för	
  skolan.	
  
Enligt	
  skollagen	
  ska	
  den	
  som	
  arbetar	
  inom	
  skolan	
  "särskilt	
  främja	
  jämställdhet	
  
mellan	
  könen"	
  
Läroplanen	
  för	
  den	
  obligatoriska	
  skolan	
  formulerar	
  följande:	
  
"Skolan	
  skall	
  aktivt	
  och	
  medvetet	
  främja	
  kvinnors	
  och	
  mäns	
  lika	
  rätt	
  och	
  möjligheter.	
  
Det	
  sätt	
  på	
  vilket	
  flickor	
  och	
  pojkar	
  bemöts	
  och	
  bedöms	
  i	
  skolan	
  och	
  de	
  krav	
  och	
  
förväntningar	
  som	
  ställs	
  på	
  dem	
  bidrar	
  till	
  att	
  forma	
  deras	
  uppfattningar	
  om	
  vad	
  
som	
  är	
  kvinnligt	
  och	
  manligt.	
  Skolan	
  har	
  ett	
  ansvar	
  för	
  att	
  motverka	
  traditionella	
  
könsmönster.	
  Den	
  skall	
  ge	
  utrymme	
  för	
  eleverna	
  att	
  pröva	
  och	
  utveckla	
  förmåga	
  och	
  
intressen	
  oberoende	
  av	
  könstillhörighet.”	
  
Många	
  gotländska	
  skolor	
  jobbar	
  aktivt	
  med	
  att	
  uppfylla	
  läroplanens	
  mål	
  för	
  
jämställdhet,	
  och	
  har	
  kommit	
  långt.	
  Det	
  finns	
  även	
  en	
  speciell	
  tjänst	
  som	
  
genuspedagog	
  inrättad	
  för	
  att	
  stödja	
  arbetet.	
  Tyvärr	
  har	
  jämställdhetsarbetet	
  lägre	
  
prioritet	
  på	
  många	
  skolor,	
  och	
  lyckade	
  satsningar	
  beror	
  ofta	
  på	
  enskilda	
  personers	
  
intresse	
  eller	
  medvetenhet.	
  
Kunskapsnivån	
  både	
  hos	
  ledare	
  och	
  pedagoger	
  är	
  generellt	
  för	
  låg,	
  även	
  om	
  det	
  
givetvis	
  finns	
  många	
  som	
  är	
  både	
  kunniga	
  och	
  medvetna	
  om	
  genusfrågor.	
  Personal	
  
kan	
  omedvetet,	
  genom	
  de	
  förväntningar	
  som	
  riktas	
  mot	
  tjejer	
  respektive	
  killar,	
  vara	
  
medskyldiga	
  till	
  att	
  etablera	
  könsstereotypa	
  värderingar.	
  	
  Pojkar	
  tillåts	
  dominera	
  i	
  
klassrummet	
  och	
  samtidigt	
  vara	
  mindre	
  flitiga	
  och	
  ansvarstagande	
  i	
  skolan.	
  I	
  värsta	
  
fall	
  kan	
  traditionella	
  könsroller	
  befästas	
  redan	
  i	
  förskolan.	
  
För	
  att	
  öka	
  friheten	
  och	
  kunskapsnivån	
  hos	
  både	
  tjejer	
  och	
  killar,	
  och	
  ge	
  varje	
  elev	
  
möjlighet	
  att	
  utvecklas	
  efter	
  sina	
  förutsättningar	
  och	
  intressen	
  måste	
  
jämställdhetsarbetet	
  i	
  de	
  gotländska	
  skolorna	
  trappas	
  upp.	
  Framförallt	
  måste	
  de	
  
skolor	
  som	
  inte	
  har	
  kommit	
  igång	
  med	
  sitt	
  jämställdhetsarbete	
  aktivera	
  sig.	
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Den	
  gotländska	
  skolan	
  måste	
  ta	
  det	
  ansvar	
  som	
  åligger	
  skolan	
  att	
  främja	
  
jämställdhet.	
  Ett	
  långsiktigt	
  jämställdhetsarbete	
  måste	
  etableras	
  på	
  alla	
  gotländska	
  
skolor,	
  och	
  personal	
  måste	
  få	
  stöd,	
  verktyg	
  och	
  möjligheter	
  att	
  ta	
  till	
  sig	
  och	
  tillämpa	
  
den	
  forskning	
  och	
  kunskap	
  som	
  finns	
  inom	
  området.	
  
Med	
  anledning	
  av	
  ovanstående	
  föreslår	
  vi	
  
•
•

•

Att	
  alla	
  ledare	
  och	
  lärare	
  inom	
  den	
  gotländska	
  skolan	
  får	
  genomgå	
  utbildning	
  
i	
  systematiskt	
  jämställdhetsarbete.	
  
Att	
  riktlinjer	
  för	
  en	
  speciell	
  jämställdhetsmärkning	
  av	
  förskolor	
  och	
  skolor	
  på	
  
Gotland	
  utarbetas.	
  Jämställdhetsmärkningen	
  tilldelas	
  skolor	
  som	
  aktivt	
  och	
  
systematiskt	
  jobbar	
  med	
  jämställdhet	
  enligt	
  de	
  utarbetade	
  riktlinjerna.	
  
Att	
  Barn-‐	
  och	
  utbildningsförvaltningen	
  aktivt	
  verkar	
  för	
  att	
  alla	
  gotländska	
  
skolor	
  ska	
  bli	
  jämställdhetsmärkta.	
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Till kommunfullmäktige i Gotland kommun
Rehabbassäng
Kommunens avsikt att bygga nytt badhus, det tycker säkert
många är bra! Vill påpeka det akuta behovet av en ny
rehabbassäng i Visby. Vi behöver den bassängen redan nu. När
vi sen får det nya badhuset med
rehabbassäng/undervisningsbassäng så behövs den också.
Alla med behov av varmvattenbassäng får inte plats idag. Jag
tänker på barn- och ungdomar med funktionshinder som en
målgrupp. Unga och vuxna med kroniska sjukdomar är en annan
målgrupp. Sen har vi äldre och vuxna med olika smärttillstånd
som blir bättre i varmvatten.

Korpens nuvarande rehabbassäng byggdes 1984 och har använts
flitigt i alla år. Min idé är en bassängtillbyggnad, avlång,
för 25-30 pers, med stänger runt om, rätt djup samt anpassade
hygienutrymmen. Vi kan ha två bassänger bredvid varandra och
en ljudisolerande vägg emellan. Att om möjligt använda
befintliga hygienutrymmen och reningsanläggning så långt det
går, är värt att pröva.

En utökning av möjligheterna till rehabverksamheter är för
övrigt en investering i gotlänningarnas hälsa.

Jag yrkar
Att en utredning snarast görs av hur en ny rehabbassäng kan
bli verklighet.

Hablingbo 2010-11-20

Margareta Persson (m)
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Elektronisk läsplatta som arbetsverktyg
Inför varje möte i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnder
och styrelser skickas stora mängder papper till ledamöterna.
Detta samtidigt som samma material finns att tillgå på
www.gotland.se.
Ambitionen at skapa det ”papperslösa samhället” har snöpligen
misslyckats, samtidigt som allt fler faktiskt använder sig av
elektrioniska hjälpmedel som datorer och läsplattor för att
läsa handlingar och dokument.
Gotland bör vara en föregångsö i att värna miljön, i det lilla
som det stora och vinnlägga sig om at reducera utskick av
papper. Vi bör värna miljö, ekonomi och tillgänglighet vad
gäller utskick av handlingar till kommunstyrelse,
kommunfullmäktige och nämnder.
De ledamöter av Kommunfullmäktige som så önskar bör kunna få
sina handlingar enbart via elektroniska media och därmed alltid
kunna ha alla sina handlingar tillgängliga. Målet bör vara en
kostnadsneutral lösning där den kostnad vi idag har för
tryckning, material, distribution och material uppvägs av
kostnaden för läsplattan.

Jag yrkar
Att ledamöter av kommunfullmäktige erbjuds
möjligheten att med hjälp av elektronisk lösplatta ta
del av handlingar under mandatperioden – för att
sedan utvärderas inför mandatperioden 2014-18.
Anna Hrdlicka
Visby den 23 november 2010
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Busshållplatseroch varsling av mänsklig närvaro
Runt om på ön står ett antal busskurer som under den kalla,
mörka och blöta årstiden utgör skydd för väntande resenärer.
Det finns också ett antal ”oskyddade” hållplatser. Dessa
hållplatser, både skyddade och oskyddade, används av både barn
och vuxna.
I syfte att öka trafiksäkerheten – både för de som väntar och
för bilister och busschaufförer – bör någon form av system för
”närvarovarsling” införas. Genom att kunna indikera närvaro vid
hållplatsen kan de väntande dels påkalla chaufförens
uppmärksamhet att man vill åka med, eller genom att indikera
närvaro uppmärksamma bilister på att någon finns vid sidan av
vägen och därmed öka uppmärksamheten för att undvika olyckor.
Systemet kan gärna vara mekaniskt eller solcellsdrivet om det
kräver elförsörjning. Kriterier för systemet är att det inte
ska kräva omfattande tekniska installationer. Systemet bör
också vara utformat så att det uppmanar till användning av både
barn och vuxna.
Det finns flera tänkbara lösningar, tekniska eller mekaniska –
sändare som sätter igång blinkande ljus eller reflexsnurror.
Exempel finns bland annat i Nynäshamn. Se bilaga A
Jag yrkar
Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur
ett system för varsling vid busshållplatser skall utformas
på Gotland – detta med fokus på en robust och
kostnadseffektiv lösning som ökar trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter i alla åldrar.
Anna Hrdlicka
Visby den 23 november 2010

Bilaga A
Bilaga till motion om varslingssystem för
busshållplatser.
Utdrag från www.nynashamn.se
2010-07-29
Nynäshamns kommun utökar satsningen på förbättrad
trafiksäkerhet. Varningssystem gör busshållplatser säkrare för skolbarn
Ett varningssystem vid busshållplatser ska öka säkerheten för skolbarnen i
Nynäshamns kommun. När barnen närmar sig hållplatsen tänds en blinkande
varningslampa som gör bilisterna uppmärksamma på att barn väntar på bussen
intill vägen. — Huvudsyftet med varningssystemet är att få bilisterna att
sänka hastigheten vid busshållplatserna, säger Anna Ljungdell (S),
kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.
I samband med skolstarten installeras varningslampor vid 15 busshållplatser
i Nynäshamns kommun. Skolbarnen förses med en liten sändare som de enkelt
bär med sig i skolväskan. När barnen är 25 meter från busshållplatsen
aktiveras lampan som börjar blinka. Varningssignalen ska få bilisterna att
sänka hastigheten samtidigt som busschauffören uppmärksammas på att barn
står vid busshållplatsen i mörkret.
— Många skolbarn väntar vid busshållplatser i landsbygden. Det är viktigt
att vi får ner hastigheterna så barnen kan känna sig trygga. Åtgärden är en
av många satsningar som Nynäshamns kommun gör för att öka trafiksäkerheten,
säger Anna Ljungdell.
Nynäshamns kommun satsar sen tidigare bland annat på säkra skolvägar som
syftar till att minska trafiken kring skolorna och i vintras sattes
reflexsnurror upp vid hundra busshållplatser i kommunen. När bussen närmar
sig snurrar resenären vid hållplatsen på reflexsnurran så busschauffören i
god tid hinner se den som står i mörkret och som vill stiga på.
För mer information kontakta:
Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 076-125 81
53 anna.ljungdell@nynashamn.se

Utdrag Från www.sverigesradio.se

Reflexer sätts ut på busshållplatser
Publicerat: tisdag 02 februari kl 10:57, Nyheter P4 Radio Stockholm
Nynäshamns kommun har beslutat att satsa på så kallade reflexsnurror
vid hundra busshållplatser i kommunen. Satsningen görs för att öka
säkerheten vid hållplatserna.
Reflexsnurror är en roterande reflex som den som väntar på bussen kan
sätta snurr på när bussen närmar sig - då ser busschauffören att någon
står där, även om det är mörkt, och kan stanna lugnt.
Satsningen görs tillsammans med Busslink.
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Lokal Överenskommelse med idéburna organisationer
De som är aktiva som frivilliga, förtroendevalda och/eller
anställda inom de idéburna orga-nisationerna med social
inriktning ser att det man gör har ett stort värde för
samhället och människorna. Detta värde kan inte ges av någon
annan samhällsaktör. Särarten består i att man utgör en arena
för människors behov av att uttrycka sina värderingar i ord
och handling.
Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna
organisationerna inom det sociala området och Sveriges
Kommuner och Landsting, som beslutades av regeringen den 23
oktober 2008, ska tydliggöra dessa organisationers roll i
samhället och de bygger på sex principer om samverkan:
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet,
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Principerna
ska ses över och revideras vart femte år, och samverkan kommer
att utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden
och åtgärder. Dialog har skett mot bakgrund av regeringens
beslut den 6 september 2007 med ett mycket stort antal
organisationer.
Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de
idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll
som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att
utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av
hälso- och sjukvård samt omsorg. I Överenskommelsen gör
parterna olika åtaganden, varav några är gemensamma, och den
ger nu lokalt möjligheter och förutsättningar att stärka
samverkan och tydliggöra samarbetet mellan idéburna
organisationer inom det sociala området och det offentliga.
När det gäller det lokala arbetet med att ta fram
överenskommelser finns idag flera exempel på kommuner som
kommit igång, bl a i Skåne, Linköping, Botkyrka, Örebro m fl
Jag föreslår
att Gotlands kommun tar fram en lokal Överenskommelse för
samarbete med de idéburna organisationerna på Gotland enligt
regeringens intentioner.
Lena Celion (M)

