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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 138
Au § 97

Begäran om tilläggsanslag och igångsättningstillstånd
KS2004/0178-04
- Tekniska nämnden 2004-03-31, § 60, tekniska förvaltningen 2004-04-20
- Ledningskontoret 2004-04-22
- Kommunstyrelsen 2004-05-13, § 113

Tekniska nämnden har begärt ca 5 mnkr i tilläggsanslag och finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnad av förvaltningens lokaler på Skarphäll för att där
lokalisera hela den efter omorganisation bildade avdelningen för fastighetsservice,
innehållande bl.a. städfunktionen.
Bakgrunden är rivningen av f.d. ICA-lagret för att ge plats åt kongresshallen. Där
har vissa verksamheter haft temporära lokaler - kollektivtrafikens administration,
parkverkstaden, städfunktion och kallförråd - en del ditflyttade efter branden i
kv. Melonen. Det troliga behovet av nyinvestering aviserades vid budgetavstämningen i höstas. Tekniska förvaltningen har kompletterat framställningen och
ledningskontoret presenterar ärendet och avvägningar i utlåtande. Ledningskontoret anser att byggnationen bör kunna finansieras inom ramen för gällande
investeringsbudget men att det ändå är lämpligt att frågan behandlas i den s.k.
lokalstrategigruppen som kommunstyrelsen nyligen beslöt inrätta för att förbättra
”lokalförsörjningsprocessen”.
Lokalstrategigruppen har senare tillstyrkt tekniska nämndens lokalförslag.
Kommunstyrelsen har återförvisat ärendet till ledningskontoret.
Kommunstyrelsens beslut
• Framställningen avslås. Lokalbehovet bör om möjligt i första hand tillgodoses
inom kommunens ordinarie lokalbestånd.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 139
Au § 98

Begäran om tilläggsanslag; avgiftningsenhet
KS2004/0200-86
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-04-19
- Ledningskontoret 2004-05-13 och 06-04

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 3,3 mnkr i tilläggsanslag för renovering
av bl.a. de lokaler inom vuxenpsykiatrin (på Korpen) som ska användas för
avgiftningsenheten. Av totalkostnaden på drygt 3,8 mnkr finansieras kostnader för
ventilation på 550 000 kr ur tekniska nämndens anslag för OVK-åtgärder
Ledningskontoret har, efter att ha inhämtat kompletterande uppgifter, tillstyrkt
1,8 mnkr i tilläggsanslag, vilket skulle täcka kostnaderna för att bygga om
huvudentrén (1,5 mnkr) och vissa av arbetsmiljöskäl angelägna åtgärder
(300 000 kr).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 1,8 mnkr för lokalanpassning för
avgiftningsenheten. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 140
Au § 99

Begäran om tilläggsanslag. Datortomograf
KS2004/0072-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-02-09, § 146, 2004-04-19, §181
- Ledningskontoret 2004-05-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden, som tidigare begärt att få leasa utrustningen, har
senare begärt tilläggsanslag för inköp av datortomograf till röntgenkliniken.
Nämnden begärde tidigare (i samband med framställningen om leasing) även ett
ej specificerat belopp i tilläggsanslag för att täcka ökad driftkostnad för den
leasade utrustningen. Osäker om tidigare offert på 7,4 mnkr gäller har nämnden
nu äskat 11 mnkr (äskandet tas också upp i investeringsäskanden för 2005).
Av beviljade medel 2004, ca 22 mnkr, disponeras 10 mnkr för införandet av datajournal,
7 mnkr för utrustning och 3 mnkr för om- och tillbyggnader och 2 mnkr för sammanslagning av viss laboratorier. Leasing har diskuterats för vissa ändamål. Behoven av
ersättningsinvestering i utrustning m.m. motsvarar, enligt nämnden, ca 30 mnkr per år
under perioden 2004-08.

Ledningskontoret tillstyrker tilläggsanslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 7,4 mnkr i tilläggsanslag för inköp av
datortomograf. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 141
Au § 100

Begäran om tilläggsanslag: Sudergården
KS2004/0093-04
- Social- och omsorgsnämnden 2004-02-11, § 12

För att inleda projekteringen inför ombyggnad av Sudergården 2005 har socialoch omsorgsnämnden begärt att "få disponera 2 mnkr av 2005 års planerade
medel”. Framställningen avser således en begäran om tilläggsanslag.
Ombyggnaden ska resultera i 32 lägenheter för särskilt boende. Arbetsmiljön vid
Sudergården ska också förbättras och åtgärder ska ha vidtagits senast vid utgången
av 2004. Arbetsmiljöverket har utfärdat ett föreläggande om detta vid vite på
1 mnkr
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Social- och omsorgsnämnden beviljas 2 mnkr i tilläggsanslag för projektering
av ombyggnad av Sudergården. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget
kapital.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 142
Au § 101

Bidrag centrumbildningar; ändrad förvaltning
- Kultur- och fritidsnämnden underlag till budget 2005

Mot bakgrund av de åtgärder kultur- och fritidsnämnden ser sig föranlåten att
vidta för att infria besparingsbetinget aktualiseras frågan om det rimliga i att
bidrag till de s.k. centrumbildningarna ska prioriteras mot andra bidrag till
föreningslivet.
Kommunstyrelsens beslut
• Förvaltningen av bidragen till Baltic Art Center, Östersjöns Författar- och
Översättarcentrum, samt Visby Internationella Tonsättarcentrum överförs
fr.o.m. 1 januari 2005 till kommunstyrelsen.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret: Ledningsteamet, Kansliteamet och Regionala utvecklingsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 143
Au § 102

Förvaltningstillhörighet för vissa myndighetsfunktioner
KS2004/0078-00
- Styrelsen för konsult och service 2004-02-16
- Ledningskontoret 2004-03-29

Styrelsen för konsult- och service har hemställt att kommunstyrelsen ska ompröva
beslutet att dess förvaltning ska omfatta myndighetsfunktionerna alkoholhandläggare, patientnämndens kansli och överförmyndaren, eftersom de anses
väsensfrämmande.
Ledningskontoret instämmer i att konstruktionen i och för sig inte är lämplig men
hänvisar till att någon annan inte står till buds. Konsult- och servicekontoret bör genom överenskommelser med överförmyndaren och patientnämnden - tillhandahålla kanslifunktion åt dessa ”nämnder”, utan att de ingår i Styrelsens för konsult
och service förvaltning. För att markera detta föreslår ledningskontoret att
Överförmyndaren och Patientnämnden fr.o.m. 2005 ska redovisas inom
”Politikerorganisationen”. Inom Styrelsens för konsult och service förvaltning ska
emellertid även i fortsättningen ligga att tillhandahålla arkivtjänster och tjänster
för alkoholtillsyn m.m. (enligt alkohollagstiftningen). Framställningen föranleder
därmed på den punkten ingen åtgärd.
Kommunstyrelsens beslut
•

Överförmyndaren och Patientnämnden ska fr.o.m. 1 januari 2005 redovisas
särskilt inom ramen för politikerorganisationen.

•

Organisationen i övrigt behålls.

Expedieras:
Styrelsen för konsult- och servicekontoret
Ledningskontoret: Kansliteamet och Ledningsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 144
Au § 103

Samordning av kommunens åtgärder för förbättrad tillgänglighet
KS 2004/0285-10
- Ledningskontoret 2004-04-26 med PM 2004-04-21-

Ledningskontoret har redogjort för pågående arbete med tillgänglighet inom
Gotlands kommun och framlagt tre alternativ för samordning och utveckling av
arbetet: 1.) Särskilda resurser avsätts för att stödja det gemensamma arbetet och
500 000 kr anslås 2005. 2.) Anslag på 250 000 kr ställs till ledningskontorets
förfogande 2005 för punktinsatser i samverkan med berörda förvaltningar.
3.) Ledningskontoret får i uppdrag att inom befintlig ram samordna befintliga
insatser tillsammans med berörda förvaltningar; vilket då innebär insatser i
begränsad omfattning.
Kommunstyrelsens beslut
•

Inga särskilda medel upptas utan ledningskontoret får i uppdrag att inom
befintlig ram samordna befintliga insatser tillsammans med berörda
förvaltningar.

Expedieras:
Planeringsteamet
Verksamhetsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 145
Au § 105

Överföring av resultat från 2003
KS2004/0250-04
- Ledningskontoret 2004-05-06

Ledningskontoret har upprättat förslag till överföring av resultat från 2003. I
princip gäller att belopp motsvarande hela underskottet och belopp motsvarande
75% av underskottet får överföras till kommande budgetår. I båda fallen ska
förslaget föregås av förhandlingar. Det sammanlagda resultatet (nämndernas) 2003
uppvisade ett underskott på drygt 31 mnkr netto. Ledningskontoret föreslår att ett
nettounderskott på drygt 6,3 mnkr ska överföras och därmed kommer de berörda
nämndernas egna kapital att uppgå till sammanlagt drygt 36,2 mnkr netto. Det är
överföringen av framför allt hälso- och sjukvårdsnämndens underskott som
begränsats med hänvisning till det resultatkrav som ålagts nämnden.
Kommunstyrelsens beslut
• Ledningskontorets förslag till överföring av resultat från 2003 fastställs.
Expedieras:
Ekonomiteamet för vidare information till berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 146
Au § 106

Rapport om drogförebyggande åtgärder för barn och ungdomar
KS2004/0249-86
- Ledningskontoret 2004-04-26

Ledningskontoret har lämnat rapport om åtgärder i drogförebyggande syfte
riktade till barn och ungdomar. Uppdraget lämnades vid budgetavstämningen
hösten 2003 och avsåg också barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Folkhälsoteamet
Verksamhetsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 147
Au § 107

Tandvårdstaxa
KS2004/0236-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-05-10, § 189
- Ledningskontoret 2004-05-12

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit höjning av vissa åtgärder i tandvårdstaxan fr.o.m. 1 juli 2004.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om ändring av tandvårdstaxan
fastställs att gälla fr.o.m. 1 juli 2004.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 148
Au § 108

Avgift för rehabiliteringsbad - medicinska bad
KS2003/0129-99
- HSO 2003-03-03
- Ledningskontoret: 2004-04-29 med Utredning 2004-04-29. Inkomna remissvar.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan – HSO – på Gotland har begärt att åtgärder ska
vidtas ”som resulterar i att rehabiliteringsbaden betraktas som mycket värdefulla för de
funktionshindrade oavsett vilken kommunal nämnd, som är ansvarig för
badanläggningen”. När det gäller avgiftens storlek ”utgår” organisationen ifrån att det blir
den som tillämpas inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
Enligt kommunstyrelsens beslut, § 365/2000, disponerar patientorganisation bassängerna
på Korpen och Kilåkern (Slite) gratis, när de utnyttjas för medicinska bad (rehabiliteringsbad). Andra organisationer eller föreningar ska betala 250 kr per timme. Vid den
tidpunkten var det samma belopp som kultur- och fritidsnämnden tillämpade vid
uthyrning av bassäng. Det priset har senare höjts till 275 kr.

HSO:s framställning har föranlett ledningskontoret att närmare utreda frågan och
tre alternativ för vad handikapporganisation skulle erlägga presenterades.
Utredningen remitterades till berörda nämnder och handikapporganisationer för
synpunkter. I utredningen presenterades följande förslag:
A. Handikapporganisation erlägger SAMMA AVGIFT som andra organisationer för att

disponera någon av de tre handikappanpassade bassänger som finns.
(Bassängträning kan vara ordinerad den enskilde som sjukvårdande behandling och då
erläggs sedvanlig patientavgift).
B. Handikapporganisation disponerar samtliga handikappanpassade bassänger
GRATIS

(nuvarande system utvidgat till Hemse-bassängen).

C. Handikapporganisation erlägger 150 KR I AVGIFT för att disponera handikapp-

anpassad bassäng.
Avgiften för bassänghyra föreslogs sättas till 275 kr per timme; d.v.s. motsvara
den som numer tillämpas inom kultur- och fritidsnämnden.
Remissutfall: Sammanfattningsvis tillstyrkte de berörda nämnderna (hälso- och
sjukvårdsnämnden och kultur- och fritidsnämnden) alternativ C (d.v.s. en i förhållande

till dagsläget sänkt avgift) och handikapporganisationerna alternativ B (d.v.s.
gratis). Nämnderna förespråkade också enhetlig avgift, motsvarande den som
kultur- och fritidsnämnden fastställer.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 148 forts
Au § 108

Ledningskontoret föreslår att avgiften för att hyra handikappanpassad bassäng ska
sättas till 275 kr per timme fr.o.m. 1 januari 2005. Avgiften för handikapporganisation som sina medlemmar bedriver ”egenvård” i handikappanpassad
bassäng föreslås erlägga en lägre avgift: 150 kronor per timme. Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslås rekommenderas
komma överens om den administrativa hanteringen av förhyrning av bassäng för
egenvård. Arbetsutskottet har tillstyrkt det förslaget.
Yrkande:
•

Per-Olof Jacobsson (c) yrkade att handikapporganisationerna även i
fortsättningen skulle få disponera bassängerna gratis.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Olof Jacobssons
yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets
förslag. NEJ för Per-Olof Jacobssons yrkande. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s),
Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Eric Martell (s), Brittis
Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6
ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c),
Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade
således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Avgiften för hyra av handikappanpassad bassäng inom Gotlands kommun ska
vara 275 kr per timme fr.o.m. 1 januari 2005. Avgiften för handikapporganisation som för sina medlemmar bedriver egenvård i handikappanpassad
bassäng ska dock vara 150 kr per timme.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och fritidsnämnden rekommenderas
träffa överenskommelse om den administrativa hanteringen av hyra av bassäng
för egenvårdsträning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 149
Au § 109

Försäljning av fastigheter
KS2004/0230-25
- Tekniska nämnden 2004-04-28, § 89
- Ledningskontoret 2004-05-10

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska att uppdra åt tekniska
nämnden att försälja fastigheterna Bro Duss 2:2 och Stånga Malmen 4:15.
På fastigheten DUSS I BRO – invid Tingsbrogården - finns tio små lägenheter,
tidigare pensionärslägenheter. Bokfört värde ca 27 000 kr, taxeringsvärde drygt
1,2 mnkr. Byggnaden på MALMEN 4:15 I STÅNGA har utnyttjats av barn- och
utbildningsförvaltningen men har sagts upp till årsskiftet. Bokfört värde
ca 20 000 kr. Inget taxeringsvärde åsatt.
Ledningskontoret föreslår att förslagen bifallas.
Det antecknas att Stånga Hembygdsförening hos tekniska nämnden har begärt att
få överta fastigheten, som tidigare inrymt kommunhus, för ett symboliskt belopp.
Yrkande:
•

Bror Lindahl (fp) yrkade att Stånga Hembygdsförening skulle få förvärva
fastigheten för ett belopp som var rimligt i förhållande till det bokförda värdet
och inte, som arbetsutskottet föreslagit, marknadsvärdet.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls
yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Kommunstyrelsens beslut
•

Framställningen bifalls. Om Stånga Hembygdsförening är beredd att erlägga
ett rimligt belopp för fastigheten i förhållande till dess marknadsvärde bör
föreningen få förvärva fastigheten.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-07
2004-05-17-19, 25

Ks § 150
Au § 110

Detaljplan för Klinte Odvalds 1:21 m.fl.
- Byggnadsnämnden 2004-05-12, § 128. Förslag detaljplan 2002-03-20

Byggnadsnämnden för antagande överlämnat förslag till detaljplan och områdesbestämmelser för Klinte Odvalds 1:21 m.fl. Planens syfte är att, i ett bestämt
mönster, etablera sex vindkraftverk i området, som ligger söder om Klintehamns
samhälle. Planförslaget har varit utställt för offentlig granskning och med
anledning av inkomna yttranden har planområdets gräns justerats österut för att
vindkraftetableringen inte ska beröra strandskydd eller våtmark. Kommunstyrelsen
lämnade planförslaget utan erinran under granskningen.
Länsstyrelsen har med anledning av överklaganden upphävt ett tidigare beslut i
byggnadsnämnden att anta planen. Planen anses vara av sådan större vikt att
byggnadsnämnden inte varit behörig att anta den.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska tillstyrka antagande av
planförslaget.
Yrkande:
•

Bror Lindahl (fp) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att inte anta förslaget till detaljplan.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag.
NEJ för Bror Lindahls yrkande. 14 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Eric Martell (s), Brittis Benzler (v),
Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro
Ronsten (c), Lena Celion (m), Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 1
ledamot, Bror Lindahl (fp), röstade nej. Kommunstyrelsen hade således bifallit
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Förslaget till detaljplan för Klinte Odvalds 1:21 m.fl. antas.
R e s e r v a t i o n : Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ks § 151
Au § 111

Områdesbestämmelser för Klinte Odvalds 1:21 m.fl.
- Byggnadsnämnden 2004-05-12, § 129. Förslag områdesbestämmelser 2002-03-20

Byggnadsnämnden för antagande överlämnat förslag till områdesbestämmelser för
Klinte Odvalds 1:21 m.fl.
Länsstyrelsen har med anledning av överklagande upphävt ett tidigare beslut i
byggnadsnämnden att anta områdesbestämmelserna.
Arbetsutskottet har föreslagit att områdesbestämmelserna ska tillstyrkas.
Yrkande:
•

Bror Lindahl (fp) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att inte anta områdesbestämmelserna.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets beslut vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Förslaget till områdesbestämmelser för Klinte Odvalds 1:21 m.fl. antas
R e s e r v a t i o n : Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ks § 152
Au § 112

Bildande av och medlemskap i Gotland Interactive Park (GIP)
KS 2004/0316-10
- Ledningskontoret 2004-05-18

Ledningskontoret har föreslagit att en ideell förening Gotland Interactive park
(GIP) ska bildas och upprättat förslag till stadgar för föreningen. Avsikten är att
Högskolan på Gotland, AB Svenska Spel, Gotland Energi AB och
Rederi AB Gotland ska ingå som medlemmar i föreningen. Föreningen avses
senare bilda ett aktiebolag. Föreningens ändamål är att stimulera kunskaps- och
näringslivsutveckling och ökad sysselsättning genom tillämpningar i interaktiva
medier i en science park i anslutning till Högskolan på Gotland.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Gotlands kommun ska, såsom blivande medlem, medverka till att Gotland
Interactive Park (GIP) ideell förening bildas i enlighet med upprättat förslag till
stadgar.
• Gotlands kommuns medlemsavgift ska belasta kommunstyrelsens driftanslag.
• Kommunfullmäktige bör utse revisor och ersättare för denne i föreningen
Gotland Interactive Park.
• Kommunstyrelsen bemyndigas utse kommunens stämmoföreträdare och dennes
ersättare, samt kommunens ledamöter och ersättare i föreningens styrelse.
Kommunstyrelsens beslut
• Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut utses Lena Thalin att
företräda Gotlands kommun vid konstituerande föreningsstämma för bildandet
av Gotland Interactive Park (GIP) ideell förening.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Lena Thalin
Ledningskontoret: Ledningsteamet och Regionala utvecklingsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ks § 153
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Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel
KS2004/0217-70
- Lotteriinspektionen 2004-04-19
- Ledningskontoret 2004-05

Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från EcMan Casino AB om
förnyat tillstånd till restaurangkasinospel vid restaurang Munkkällaren. (Tillstånd
beviljas för högst två år). Kommunstyrelsen har på inspektionens förfrågan
tidigare meddelat att kommunen önskar yttra sig i dessa ärenden (augusti 2003).
Ledningskontoret har, efter kontakt med alkoholhandläggaren och socialförvaltningen, inte funnit några omständigheter som talar för att kommunen skulle
motsätta sig ansökan.
Arbetsutskottet har, med hänvisning till den korta remisstiden, avgivit yttrande på
kommunstyrelsens vägnar och därvid tillstyrkt ansökan.
Kommunstyrelsens beslut
• Den vidtagna åtgärden godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ks § 154
Au § 114

Remiss. Ansökan allmän kameraövervakning
KS2004/0224-10
- Länsstyrelsen 2004
- Ledningskontoret 2004-05-05

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan om tillstånd att få använda
porttelefon med inbyggd kameraövervakning vid entrén till lokalerna på
Strandgatan 1.
Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut
• Ansökan tillstyrks.
Expedieras:
Länsstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

2004-06-07

Ks § 155
Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel
KS2004/0237-70
- Lotteriinspektionen 2004-05-03
- Ledningskontoret 2004-05-24

Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från Filip Kulhan
Investment AB om restaurangkasinospel vid Kickis Bar och Café (Toms garage) i
Visby.
Ledningskontoret har föreslagit att ansökan ska tillstyrkas.
Kommunstyrelsens beslut
•

Ansökan om tillstånd till restaurangkasinospel tillstyrks för ett år.

Expedieras:
Jan Olsson för expediering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen
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Ks § 156
Delårsrapport

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok lämnade preliminära uppgifter ur den
delårsrapport som sammanställdes inför kommunstyrelsens sammanträde 17 juni.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ks § 157
Au § 115

Strategisk plan och budget 2005-2007
KS2004/0131-04
- Beslut om styrprocess, kommunstyrelsen 2004-02-26, § 40
- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag och sammanställningar av nämndernas underlag
- Ledningskontoret utlåtande över IT-investeringar
- Kommunförbundets information om budgetförutsättningar och vårproposition: Cirkulär 2004:31 och 34
- Centrala samverkanskommittén 2004-06-02

Vid sammanträde 17 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för
budgetarbetet.

Arbetsutskottet har överlämnat budgetförslaget till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har också framlagt förslag till s.k. fokusområden (inom
ramen för styrkortet) och inriktningsbeslut för vissa nämnder, samt
föreslagit vissa övriga uppdrag.
Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 115,
som bifogas. Av protokollet framgår också särskilda beslut och
kommentarer.
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för arbetsutskottets förslag.

Förslaget till investeringsbudget omfattar 216 460 tkr, varav 44,2 tkr avser ej
skattefinansierade investeringar.

Förslaget till driftbudget: Arbetsutskottets förslag till ramar innebär att
nämnderna kompenseras för höjningar av kommuninterna priser (d.v.s. hyror, städ
och kommungemensamma system) men inte andra prishöjningar. Ingen schablonmässig uppräkning av anslag för bidrag görs. Utan att nu fördelas upptas 78 mnkr
i s.k. personalkostnadsreserv och 10 mnkr avs. strukturell besparing i form av
rationaliseringar motsv. i försörjningsorganisationer, administrativa system m.m.
Ramarna ökas med 38,2 mnkr enligt följande: Ramarna minskas också för beslutat
beting avs. strukturella förändringar motsvarande 46,3 mnkr 2005.
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 1,7 mnkr (för att kompensera Lövsta
landsbygdscenter för intäktsbortfall för lokaler p.g.a. barn- och utbildningsnämndens
ändrade ersättningsprinciper). Ramen minskas med 0,2 mnkr (ledningskontoret
strukturellt besparingsprogram).

Justerande:

forts

Utdragsbestyrkande:
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Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN minskas med 100 000 kr
(strukturellt besparingsprogram).
Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 765 000 kr för
genomförande av strukturplan för fritidsgårdar och ramen minskas med
800 000 kr (strukturellt besparingsprogram).
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 10 mnkr för
verksamhetsomställning . Ramen minskas med 10 mnkr (strukturellt
besparingsprogram).
Ramen för FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN ökas med 700 000 kr för verksamheten
med folkhögskola i Fårösund och ramen minskas med 100 000 kr (strukturellt
besparingsprogram).
Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökas med 10 mnkr för verksamhetsomställning. Ramen minskas med 8 mnkr (strukturellt besparingsprogram).
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 15 mnkr. Ramen
minskas med 9 mnkr (strukturellt besparingsprogram).
För STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE och TEKNISKA NÄMNDEN gäller
strukturellt besparingsprogram på 1 mnkr respektive 7,1 mnkr, varav större delen

är avkastningskrav.
Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas därmed uppgå till +25 mnkr år
2005.
Yrkanden:
•

•

Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (c), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp) tillstyrkte förslaget
men yrkade att det skulle kompletteras enligt följande: Minskning av ramen för
kommunstyrelsen med 1,5 mnkr genom att minska antalet kommunalråd och
ökning av ramen för barn- och utbildningsnämnden med 500 000 kr för
Kulturskolan. Avgift för handikapporganisations disposition av bassäng skulle
inte uttas, varför kompensation skulle lämnas för beräknad intäktsökning på
200 000 kr. Resultatet skulle därmed öka med ca 800 000 kr.
De yrkade vidare, att 2,5 mnkr av den föreslagna ramökningen för hälso- och
sjukvårdsnämnden skulle avse återinförande av valmöjligheter för patienter om
Gotlands kommun inte kunde erbjuda vård inom tre månader.
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

•
•

Lena Celion (m) yrkade att bestämmelsen om fria resor inom kollektivtrafiken
för barn och ungdomar inte skulle gälla i ”stadstrafiken” och att därigenom
frigjorda medel skulle omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden för att
användas för insatser i syfte att minska köerna. För att sänka kostnaderna för
arvoden skulle dels antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas till 61,
dels antalet ledamöter i de nämnder som nu bestod av 13 och 11 ledamöter
minskas till 11 respektive 9, dels fler sammanträden förläggas till kvällstid.
Jan Lundgren (s) yrkade att Lena Celions yrkande skulle avslås.
Bror Lindahl (fp) yrkade att förslaget skulle kompletteras med följande
direktiv:
”En ökad samordning mellan nedan nämnda nämnder och förvaltningar
skall ge minskade kostnader enligt följande: TEKNISKA NÄMNDEN skall
minska sina kostnader med tio mnkr. Kostnadsminskning skall dessutom ske
genom konkurrensutsättning av de egna verksamheterna. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN skall minska sina kostnader med tre mnkr. Kostnadsminskningen skall dessutom ske genom minskad central administration. KULTUROCH FRITIDSNÄMNDEN skall minska sina kostnader med två mnkr. Kostnadsminskningen skall dessutom ske genom minskade bidrag till studieförbarnoch utbildningsnämndenden samt ett minskat antal anställda. De nämnder
som erhållit särskilda omställningsmedel för år 2005 skall genom de
åtgärder som resurserna bidrar till, minska sin budget med motsvarande
belopp inom tre år med början 2006.”

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius’ m.fl.
förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets
förslag och NEJ för Eva Nypelius’ m.fl. förslag. 9 ledamöter röstade Ja: Sonia
Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Eric Martell (s),
Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan
Lundgren (s). 6 ledamöter röstade Nej: Eva Nypelius (c) Per-Olof Jacobsson (c), Barbro
Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m).
Kommunstyrelsen hade således beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställde sedan proposition på Lena Celions yrkande och förklarade sig anse
att kommunstyrelsen avslagit det. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände
följande proposition: JA för att yrkandet ska avslås. NEJ för att yrkandet ska bifallas. 13
ledamöter röstade Ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s),
Björn Jansson (s), Eric Martell (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi
Plisch (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Bror
Lindahl (fp) och ordföranden Jan Lundgren (s). Två ledamöter röstade Nej: Lena
Celion (m) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således avslagit Lena
Celions yrkande.
Ordföranden ställde därefter proposition på Bror Lindahls yrkande och förklarade sig
anse att kommunstyrelsen avslagit det. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen
godkände följande proposition: JA för att Bror Lindahls yrkande ska avslås. NEJ för att
yrkandet ska bifallas. 9 ledamöter röstade Ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina
Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Eric Martell (s), Brittis Benzler (v), Roland
Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 1 ledamot röstade
Nej: Bror Lindahl (fp). 5 ledamöter avstod från att delta i omröstningen: Eva
Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m) och Gustaf
Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således avslagit Bror Lindahls yrkande.

Inriktningsbeslut. Arbetsutskottet har framlagt förslag till inriktningsbeslut som
skulle riktas till vissa nämnder. När det gällde barn- och utbildningsnämnden var
förslaget följande: Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i dialog genomföra
en ny skolorganisation med färre skolenheter för att säkerställa en god kvalitet i
utbildningen och parera det vikande elevunderlaget i grundskolan.

Yrkande:
•

Lena Celion (m) yrkade dock att förslaget till inriktningsbeslut för barn- och
utbildningsnämnden skulle få följande lydelse: ”Barn- och utbildningsnämnden
får i uppdrag att i dialog med brukarna genomföra ny skolorganisation för att
säkerställa god kvalitet i utbildningen.”

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till lydelse och Lena Celions
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

I n v e s t e r i n g a r upptas med 216 460 tkr. Av dessa avser 44 200 tkr ej
skattefinansierade investeringar.

•

De föreslagna p l a n e r i n g s r a m a r n a för beräkning av 2005 års budget och
flerårsplan för perioden 2005 - 2009 fastställs.

Strategiska fokusområden m.m.
•

Följande strategiska fokusområden fastställs och nämnderna får i uppdrag att
för varje område formulera åtgärdsplaner för att nå Vision och inriktningsmål:
En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och
unga.
Tillväxt och befolkningsökning genom bl.a. höjd utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och företagande.

• Nämnderna ska också redovisa åtgärdsplaner för styrkortets fem perspektiv
(Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare och ledare, Processer samt Samhälle).

Inriktningsbeslut
•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i dialog genomföra en ny
skolorganisation med färre skolenheter för att säkerställa en god kvalitet i
utbildningen och parera det vikande elevunderlaget i grundskolan.

• Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa en god kvalitet i hälso- och sjukvården genom att driva ”framtidsutredningen” till ett vägval mellan en koncentration av vården till lasarettet
och ett färre antal vårdcentraler, alternativt en satsning på utbyggd primärvård
och en samordnad specialistvård med företrädesvis Stockholms-regionen.
• Social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa kvaliteten och
dämpa kostnadsutvecklingen i ungdomsvården genom en omstrukturering av
institutionsvården för barn och ungdomar i riktning mot mer öppen vård och
samverkan.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Övriga uppdrag
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland som en
attraktiv plats att leva och bo på, samt informera om vikten av att de som har
sin huvudsakliga bosättning på Gotland också mantalsskriver sig här för att
öka befolkningen och skatteunderlaget. Speciella riktade insatser bör göras
mot olika grupper, såsom t.ex. högskolestuderande.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda myndigheter,
genomföra finansiell samordning av rehailiteringsinsatser i enlighet med den
gällande lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan
allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting.

Finansiell samordning
ska ske för att underlätta för den enskilda och för att få bästa möjliga resursutnyttjande av offentliga medel.

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att pröva möjligheten att lägga ut driften av
verksamheter på andra utförare för att öka gotlänningarnas valmöjligheter och
säkerställa god kvalitet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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