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Ks § 158
Presentation av ny stadsarkitekt

Kommunstyrelsens ordförande välkomnade kommunens nya stadsarkitekt, Carin
Johanson, som gav en kort presentation av sig själv.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 159
Au § 119

Ändring av taxa för byggnadsnämndens verksamhet
KS2004/0233-20
- Byggnadsnämnden 2004-04-14, § 122
- Ledningskontoret 2004-06-02

Byggnadsnämnden har framlagt förslag till ändring av taxan (enhetstaxan) för
dess verksamhet. Bland de relativt omfattande förändringarna kan nämnas att det
grundbelopp som ligger till grund för beräkning av avgift höjs från 34 till
42 kronor. Formeln för beräkning av avgiften (§ 3) inkluderar nu en faktor för
anpassning av avgifterna till viss kostnadstäckningsgrad; den faktorn ska inte
längre ingå i beräkningen. Intervallen för arean för objektsfaktorn (OF) i formeln
för beräkning av avgift har ändrats (tabell 1). Även avsnittet om avgift för detaljoch fastighetsplaner ändras. Ledningskontoret har föreslagit att förslaget ska
tillstyrkas.
Stadsarkitekten Carin Johanson redogjorde kortfattat för förslagets innebörd och
framhöll att Kommunförbundets rekommendation låg till grund för ändringen,
som bl.a. skett för att anpassa taxan till faktisk tidsåtgång.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till ändring av taxa för byggnadsnämndens verksamhet antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 160
Au § 116

Fördjupad översiktsplan för Fårösunds-området. Antagande
- Byggnadsnämnden 2004-04-14, 94 med planförslag mars 2004
- Ledningskontoret 2005-05-13

Byggnadsnämnden har för antagande till kommunfullmäktige överlämnat förslag
till fördjupad översiktsplan för Fårösunds-området.
Planen är en översiktlig markanvändningsplan för hur området kan byggas ut under de
närmaste tjugo åren. Den ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering, prövning av
bygglovärenden och kommunala markförvärv. Planen saknar rättsverkan; d.v.s. den
skapar inga juridiska rättigheter eller skyldigheter.

Planförslaget utgår från gällande fördjupade översiktsplan från 1991 och visar hur
Fårösunds samhälle kan växa ihop med Kustparken (f.d. KA3). Samhället tillåts
expandera söderut längs sundet. En zon som sträcker sig från flygfältet till
Bungenäs illustreras som rekreationsområde med möjligheter att utveckla bad,
camping eller sport med boende på Bungenäs.
PLANFÖRSLAGET har varit utställt för granskning. Inkomna synpunkter har föranlett vissa
förändringar, vilket närmare framgår av stadsarkitektkontorets utlåtande (31 mars 2004).
Förändringarna har inte bedömts vara av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande
krävs. (Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot förslaget varken under samrådet eller
granskningen). Länsstyrelsen bedömer i granskningsyttrande (27 februari 2004) att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för naturvård ”som sammanfaller med platsen för
den planerade golfbanan på det så kallade Bombfältet.” Förslaget bedöms heller inte visa
att, eller hur, riksintresseområdet för friluftsliv tillgodoses. Vilka förändringar av
planförslaget som länsstyrelsens synpunkter föranlett och hur de i övrigt bemöts framgår
av stadsarkitektkontorets utlåtande.

Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget ska tillstyrkas hos kommunfullmäktige. Kontoret instämmer i den bedömning som tekniska nämnden gjort
om det angelägna i att dricksvattenfrågan för området får en slutlig lösning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårösunds-området antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2004-06-17
2004-06-08
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Au § 117

Detaljplan för Tjädern 7 m.fl. Utställning
- (Kommunstyrelsen 2003-09-18, § 208, samråd)
- Förslag detaljplan 2004-03-31
- Ledningskontoret granskningsPM 2004-05-17

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för Tjädern 7
m.fl. i Visby; hörnet norra Hansegatan och Österväg. Efter samrådet har
fastigheterna Tjädern 4 och 5 utgått ur planförslaget. Ändamålen enligt gällande
planbestämmelser är industri, handel och bostäder. Syftet med planändringen är
att skapa förutsättningar för utveckling av en s.k. centrumanläggning, i vilken t.ex.
butiker, kontor, bio, teater, restaurang eller hotell ska kunna etableras. Efter
samrådet har byggrätten som möjliggör påbyggnad minskats och totalhöjden.
Förslaget innebär inget kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.
Kommunstyrelsen yttrade sig inte under samrådet. Ledningskontoret har inga
synpunkter på planförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2004-06-17
2004-06-08

Ks § 162
Au § 118

Detaljplan Tofta Smågårde. Utställning
- Förslag detaljplan 2004-02-25
- Ledningskontoret, granskningsPM 2004-05-05

Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för
Tofta Smågårde 1:5 och 1:108. Planen ökar byggrätten för Smågårde Pensionat som därigenom kan utveckla verksamheten - och gör det möjligt att avstycka fem
tomter för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att harmoniera detaljplan
och pågående markanvändning. I samrådsredogörelsen refereras inkomna
synpunkter och vidtagna ändringar. Länsstyrelsen har haft synpunkter på bl.a.
planens förhållande till gällande detaljplan.
Anm: Planen kan anses ha principiell betydelse eftersom parkmark ianspråktas för
bostadsbebyggelse.
Ledningskontoret har inga synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

•

Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Remiss. Högspecialiserad sjukvård. (Ds 2003:56)
KS2004/0089-90
- Socialdepartementet 2004-02-09
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-04-19
- Ledningskontoret 2004-05-19 och reviderat förslag till yttrande

Socialdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på ett
förslag från en inom departementet tillsatt projektgrupp, som inrättats för att
analysera förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att utveckla den
högspecialiserade vården och den kliniska forskningen (Ds 2003:56). Projektgruppen svarar själv för sina förslag.
FÖRSLAGET handlar i huvudsak om organisation och styrning för att kunna bedriva en sjukvård av
hög kvalitet i en situation med stora demografiska förändringar och kraftig kostnadsutveckling.
Högspecialiserad vård definieras av projektgruppen som sjukvård som samordnas till en enhet med
en sjukvårdsregion (regionsjukvård) eller riket (rikssjukvård) som upptagningsområde. Vården
omfattar nu ca 6% av det totala utbudet men har en högre kostnadsutveckling än annan sjukvård.
De problem som projektgruppen identifierat ”kan så gott som samtliga kopplas till det faktum att
vi har 21 självständiga sjukvårdshuvudmän i landet”. Dagens system är också präglat av det sena
80-talets tro på marknader och marknadsstyrning anser projektgruppen. Statens nu svaga styrning
måste ersättas med en starkare samordning på nationell nivå för att hantera gemensamma investeringar, minska sårbarhet, garantera behandlingar för lågfrekventa sjukdomstillstånd. Projektgruppen ser dock inga värden med att förstatliga delar av vården (komplicerad process med risk
för kostnadsökningar). Huvudmannaskap och finansieringsansvar ska även i fortsättningen åvila
landstingen. Det föreslagna systemet anses dock av projektgruppen vara utformat så att det kan
bestå även vid en ev. framtida huvudmannaskapsförändring. Förslaget är statlig styrning av rikssjukvården i dialog med sjukvårdshuvudmännen. Socialstyrelsen föreslås få en ny roll och vara
den myndighet som, genom tillståndsgivning, bestämmer vilken sjukvård som ska ha nationellt
upptagningsområde. En representant från varje sjukvårdsregion ska ingå i den rikssjukvårdsnämnd
med rådgivande funktion som föreslås inrättas i Socialstyrelsen. Detta, åtminstone formella,
ingrepp i självstyrelsen uppvägs, enligt projektgruppen, av samverkan i Rikssjukvårdsnämnden.
Rikssjukvårdsnämnden ses också som en möjlighet att samordna sjukvårdsregionernas arbete;
gemensamma journalsystem nämns som exempel, liksom ekonomiadministration, samt strukturfrågor och kapacitetsproblem. Obstruktion – att bedriva rikssjukvård utan tillstånd – föreslås kunna
beivras genom vitesföreläggande. En starkare samordning mellan sjukvårdsregionerna är enligt
projektgruppen en viktig förutsättning för en god utveckling av rikssjukvården. Inom sjukvårdsregionerna finns också en outnyttjad potential för samverkan. För att öka beslutskraften föreslås
gemensam nämnd bli obligatorium, men samverkan kan också ske i kommunalförbund eller bolag.
Ett avtal ska reglera den samordnade verksamheten (för nämnden).

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 163 forts
Au § 120
Motivet för detta ingrepp i självstyrelsen är regleringen av rikssjukvården, som kommer att kräva
att den regionala samverkan har en fastare struktur. (Specialitetsvisa) regionala vårdprogram som
klargör ansvaret för vårdaktiviteterna föreslås bli obligatoriskt. Inom varje region ska det finnas
regionsjukhus och regionkliniker.
Regionen avgör detta, men Socialstyrelsen föreslås kunna överpröva beslutet om det finns ekonomiska eller vårdkvalitativa skäl därtill. Regionsjukhusen har ett särskilt ansvar för utveckling av
nya vårdmetoder men ska också samordna den kliniska forskningen inom regionens specialiteter.
Önskvärt är att det i varje region finns bara ett regionsjukhus; projektgruppen vänder sig mot
situationen i Stockholm, Region Skåne och i Uppsala-Örebroregionen. Även kliniker utanför
regionsjukhus ska kunna bedriva regionsjukvård. Ingen ändring av antalet regioner föreslås bl.a.
mot bakgrund av landstingens ointresse för ändringar. Någon ändring av huvudmannaskap för den
kliniska forskningen (landstingens) föreslås inte. Förslagen rörande den högspecialiserade vården
föreslås regleras i en ny lag. Genom ändring i hälso- och sjukvårdslagen förslås regionernas ansvar
för samordning av den kliniska forskningen regleras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom sitt arbetsutskott beslutat avge det yttrande som
upprättats av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret. Ledningskontoret
föreslår att det yttrandet avges som remissvar. I yttrandet välkomnas föreslagna regleringar för att öka tydligheten i styrningen. Promemorians definition av högspecialiserad vård
tillstyrks. Ett fortsatt landstingskommunalt huvudmannaskap tillstyrks men en översyn av
regionindelningen i riktning mot större regioner föreslås. Förslaget om att författningsreglera kravet på samverkan i regionsjukvårdsnämnd motsv. avstyrks liksom att nämnden
därmed får status av myndighet. Skälen är bl.a. ingrepp i den kommunala självstyrelsen,
risken för ökad byråkrati och oklarhet i befogenhetsfördelningen. De nuvarande samverkansnämnderna anses tillfyllest. Förslaget om obligatoriska vårdprogram för de samordnade specialiteterna – som bl.a. ska klargöra utformningen av samarbetet inom och uppgiftsfördelningen mellan specialiteterna – ifrågasätts. Förslagen om rikssjukvården tillstyrks i huvudsak. Styrningen kommer dock, anser hälso- och sjukvårdsnämnden, ”att få
avsevärda ekonomiska konsekvenser för berörda landsting varför finansieringsfrågan
måste bli föremål för särskild utredning.” Förslaget om krav på tillstånd av Socialstyrelsen för att bedriva rikssjukvård tillstyrks liksom vitesföreläggande, om sådan vård bedrivs
utan tillstånd, och möjligheterna att överklaga Socialstyrelsens beslut hos allmän domstol.
Att Rikssjukvårdnämnden får rådgivande status tillstyrks. Hälso- och sjukvårdsnämnden
anser att en ökad statlig finansiering blir en sannolik konsekvens av ett ökat statligt
engagemang i rikssjukvården. Att det i promemorian inte finns några förslag om ändrade
finansieringsformer för ”den mest kostnadskrävande vården” är, enligt hälso- och
sjukvårdsnämnden, en besvikelse.

Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag men gett kontoret i uppdrag
att göra vissa redaktionella förändringar av det.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2004-06-17
2004-06-08

Ks § 163 forts
Au § 120

Yrkanden:
•
Gustaf Hoffstedt (m) tillstyrkte arbetsutskottets förslag men yrkade att
yttrandet skulle kompletteras på av honom angivet sätt. (Se bilaga).
•
Åke Svensson (s) avstyrkte yrkandet.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och förklarade sig anse att det
bifallits. Han ställde därefter proposition på Gustaf Hoffstedts förslag till komplettering
och förklarade sig anse att det avslagits.

Kommunstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade, reviderade, förslaget.

Reservation:
Gustaf Hoffstedt (m) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.
Bilaga:
Yrkande av Gustaf Hoffstedt

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 163 Bilaga

Av Gustaf Hoffstedt (m) yrkad komplettering av remissvaret över departementsförslaget om Högspecialiserad sjukvård (Ds 2003:56):
”I dag saknas det styrning av rikssjukvården. Utredningen anser att orsaken är att vi har 21
självständiga sjukvårdshuvudmän i landet. Statens styrning i dag är i första hand policyskapande
och kunskapsgenererande. Ett av utredningens syften är att garantera vård på lika villkor och skapa
ett centralt styrsystem för rikssjukvård.
Utredningens förslag om ett nationellt perspektiv på beslutsfattandet om rikssjukvården är ett steg i
rätt riktning. Det är viktigt att poängtera att vården består både av högspecialiserad vård och mer
basal vård och att de hålls samman i en och samma vårdorganisation.
Utredningen visar på landstingens tillkortakommanden. Landstingen är ingen bra organisation för
att få en god vård över hela landet. Utredningens förslag är bara en mindre förändring av ett i
grunden felaktigt system. Vi anser att det krävs en ny organisation som underlättar framtida
förändringar i sjukvårdens struktur. Vi ser fram emot att Ansvarskommittén kommer att utreda
frågan om vad som skall komma i stället för landstingen.
Utredningen bedömer inte att nationella planer för viss diagnos och sjukdomsgrupp är ett
fungerande verktyg att utveckla den högspecialiserade vården. Vi anser ändå att nationella planer
kan beskriva en miniminivå för vården för en viss diagnos eller sjukdomsgrupp. Det kan även
fungera som ett vårdprogram som kan vara patientens stöd att ställa krav på att viss vård eller
behandling verkligen erbjuds. Avsikten är att stärka patienternas möjligheter att få likvärdig,
kunskapsbaserad vård i alla delar av landet. Det är viktigt att alla har rätt till lika god vård i hela
landet.
Utredningen har inte visat hur konkurrensneutralitet skall upprätthållas mellan landstingsdriven
vård och privat driven vård. Det finns i dag i landet ett antal privata vårdgivare som bedriver
högspecialiserad vård. Socialstyrelsen skall besluta om vilka som skall få bedriva rikssjukvård, på
förslag från rikssjukvårdsnämnden, som består av sex regionsjukvårdsrepresentanter. Det är endast
när patientintresset hotas som ett avvikande förslag blir Socialstyrelsens beslut.
Rikssjukvårdsnämnden består endast av representanter för den landstingsdrivna vården. Det är inte
visat i utredningen på ett trovärdigt sätt hur konkurrensneutraliteten skall tillgodoses.
Staten måste ges bättre möjligheter att utöva sitt övergripande ansvar för hälso- och sjukvården.
Dagens verksamhetsinriktning på Socialstyrelsen visar på ett behov av att återupprätta
Medicinalstyrelsen, framförallt när det gäller den medicinska kompetensen och behovet av att
hälso- och sjukvården entydigt och klart byggs på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vår grundinställning är naturligtvis en nationell finansiering av sjukvården som gör att vården blir
likvärdig över hela landet. Vi föreslår ett ackrediteringssystem inom hälso- och sjukvården
kombinerat med ett nationellt prestationsersättningssystem. En ackrediterad vårdgivare skall kunna
etablera sig och bedriva vård inom den allmänna gemensamma finansieringen.”
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 164
Au § 121

Remiss. Införande av fiskeförbud i marint skyddat område
KS2004/0137-10
- Miljödepartementet 2004-03-17
- Ledningskontoret 2004-05-21

Miljödepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på en
utredning av möjligheten att införa ett femårigt fiskeförbud i marint skyddat
område senast från 2005. Utredningen har gjorts av Naturvårdsverket och
Fiskeriverket på uppdrag av regeringen och samråd enligt regeringens direktiv har
ägt rum. Samrådet har, enligt verken, bl.a. visat att det inte är realistiskt att införa
ett tillfälligt fiskeförbud redan under 2005; möjligen med undantag för SalvorevKopparstenarna, som föreslagits avsättas som ett s.k. referensområde för att kunna
upptäcka och följa upp långsiktiga förändringar av fiskbestånden. Länsstyrelsen
har under utredningen ställt sig positiv till ett försök med fiskeförbud. (Området
utgör bl.a. Natura 2000-område och marint naturreservat. Fritidsfiske är förbjudet
och begränsningar råder för trålfisket).
Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande, vari förslaget att avsätta
Salvorev-Kopparstenarna som referensområde tillstyrks. Mot bakgrund av det
allvarliga i att flera av Östersjöns fiskbestånd är hotade framhålls vikten av
åtgärder och då i samförstånd med fiskerinäringen. Statlig finansiering krävs för
åtgärder som får lokala återverkningar. Det lokala inflytandet i fiskeförvaltningen
bör förstärkas.
Kommunstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget.
Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 165
Au § 122

Remiss. Främjande för ökad tillväxt. SOU 2004:17
KS2004/0165-10
- Näringsdepartementet 2004-03-31
- Ledningskontoret 2004-06-14

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på
Turistfrämjandeutredningens betänkande ”Främjande för ökad tillväxt” SOU 2004:17.
1995 lade riksdagen fast inriktningen och utformningen av turistpolitiken. Det övergripande målet
var, och är, att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistindustri. En myndighet skulle inrättas – Turistdelegationen - med uppgift att dels förbättra samordningen av olika statliga insatser som kunde medverka till att stärka turistindustrins
utveckling, dels öka samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistindustrin. Den
skulle få huvudansvaret för att följa utvecklingen inom turistindustrin och svara för kunskapsutveckling. Staten skulle också på vissa utlandsmarknader medverka i marknadsföringen av Sverige som
turistland. Verksamheten skulle drivas i bolagsform och industrins företag inbjudas att bli delägare.
Marknadsföringsbolaget skulle dels driva en egen utlandsorganisation, dels genomföra övergripande
informations- och marknadsföringsinsatser. Bolaget, Sveriges Rese- och Turistråd AB, inrättades.
DIREKTIVET för utredningen har bl.a. varit att utvärdera verksamheten inom Turistdelegationen och
Sveriges Rese- och Turistråd AB samt analysera statens funktion och roll i turistfrämjandet och
möjligheterna till kostnadseffektiva samordningsvinster.

Utredningen har efter intervjuer och besök utomlands och i Sverige, bl.a. Gotland, föreslagit att en ny myndighet för turistfrämjandet ska inrättas. Turistdelegationen läggs ner och
statens engagemang i Sveriges Rese- och Turistråd AB avvecklas. Den nya myndigheten
ska arbeta övergripande utifrån Framtidsprogrammet – ett strategiprogram som utarbetats
gemensamt av Näringsdepartementet och turistnäringen. Myndighetens övriga uppgifter
framgår av bifogade sammanfattning.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande.
Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade att kommunen i remissvaret skulle föreslå att den
föreslagna nya myndigheten skulle lokaliseras till Gotland.

Kommunstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget som dock ska
kompletteras i enlighet med Eva Nypelius’ yrkande.
Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 166
Au § 123

Rapport om åtgärder för att öka medborgarnas demokratiska
engagemang
KS2003/0306-10
- Demokratigruppens slutrapport 2004-03-15
- Ledningskontoret 2004-04-07

Demokratigruppen – den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för utredning av åtgärder för att öka medborgarnas demokratiska engagemang – har lämnat
slutrapport. (Kommunfullmäktige har behandlat gruppens i delrapport framlagda förslag om
införande av medborgarförslag).
BAKGRUND: I maj 2003 behandlade kommunfullmäktige fyra motioner som kortfattat kan sägas
handla om införande av medborgarförslag, ge allmänheten möjlighet att framföra förslag och synpunkter via Internet (hemsidan), utredning av möjligheten att anordna elektroniska samråd och
omröstningar, samt uppdrag för kommunstyrelsen att arbeta med demokratifrågor i syfte att öka
valdeltagande och medborgarinflytande. Motionen bifölls på så sätt att kommunstyrelsen fick i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift "att framlägga förslag till åtgärder för att öka de
gotländska medborgarnas demokratiska engagemang". Arbetet skulle bedrivas i etapper och vara
slutfört senast i juni 2004.

När det gäller "IT och demokrati" hänvisar Demokratigruppen till försöket att "chatta
med kommunalråden", projektet 24-timmarsservice, förvaltningslagens bestämmelser om
korrespondens per elektronisk post, möjligheterna att anordna opinionsundersökningar
m.m. samt ett departementsförslag om samråd efter folkinitiativ. Möjligheterna till
(elektronisk) kommunikation bedöms vara goda, framför allt genom kommunens hemsida. Demokratigruppen manar till viss försiktighet när det gäller att använda IT för att
inhämta opinionsyttringar men hänvisar i övrigt till arbetet inom 24-timmarsprojektet.
Gruppen föreslår att ledamöterna i arbetsgruppen förordnas som stöd åt projektet för att
bevaka demokratifrågorna. Vikten av att utnyttja också andra kanaler och former för
information framhålls – t.ex. biblioteken. Åtgärder för att öka valdeltagandet ankommer
framför allt på partierna; kommunen är en objektiv och opartisk organisation. Partistödet
kan förenas med "uppgifter" för partierna i kommunikationen med kommunmedlemmarna. Den frågan överlämnas till den pågående översynen av partistödet. Demokratigruppen lämnar några konkreta förslag till kommunfullmäktige, nämligen utlokalisering
av sammanträden och ämnen för temasammanträden.
Ledningskontoret konstaterar att de förslag som rör fullmäktiges sammanträden är en
fråga för kommunfullmäktiges ordförande. Förslaget att se över den kommunala informationen på biblioteken tillstyrks men föreslås ske genom kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget att ledamöterna förordnas som referensgrupp till 24-timmarsprojektet tillstyrks.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 166 forts
Au § 123

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Demokratigruppens förslag om utlokalisering av sammanträden och anordnande av återkommande temasammanträden, samt föreslagna ämnesval för ett
par temasammanträden (”Landstingsuppgifterna” och ”Maktfördelningen mellan
de olika organen i kommunen”) tillstyrks.

•

Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att i samverkan med berörda verksamheter i kommunen se över utformningen av ”kommunhörnan” i biblioteken, i
syfte att attrahera flera besökare och underlätta demokratiska initiativ.

Kommunstyrelsens beslut
•

Yngve Andersson (kd), Luis Barnes (v), Lilian Edwards (m), Christer
Engelhardt (s), Per-Olof Jacobsson (c), Harriet Lihnell (mp) och Barbro
Öncel (fp) förordnas som referensgrupp till kommunstyrelsens (ledningskontorets) 24-timmarsprojekt.

Expedieras:
Kommunstyrelsens beslut om referensgrupp: De förordnade och IT-teamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 167
Au § 124

Motion. Inrättande av ”Speakers corner” på Östercentrum
KS2003/0287-10
- Motion 2003-06-18
- Tekniska nämnden 2003-10-22, § 244
- Ledningskontoret 2004-05-28

Hans-Erik Svensson (s) har i motion yrkat att tekniska nämnden ska få i uppdrag
att utreda möjligheterna att inrätta en fast plats, t.ex. i form av podium eller
talarstol, på Östercentrum där medborgarna kan uttrycka sin åsikt; ett s.k.
Speakers Corner.
Att anlägga ett podium (väster om Mc Donalds) skulle enligt tekniska nämnden kosta
ca 25 000 kronor. Skulle förslaget genomföras bör lokala ordningsstadgan ändras så att
tillstånd från polismyndigheten inte är erforderligt när man gör uttalanden från den
platsen.
Ledningskontoret framhåller att Östercentrum är en offentlig plats i ordningslagens
mening och kräver tillstånd av polismyndigheten, om den ska utnyttjas för opinionsyttringar m.m. Det kan inte anses rimligt, om ens lagligt, att kommunen skulle ta ansvar
för – och bekosta ansökan – för att erhålla stadigvarande tillstånd för ”alla möjliga
opinionsyttringar”. Ur den synvinkeln kan motionens syfte inte tillgodoses. Med hänvisning till behovet av en ytterligare samlingsplats för allmänna sammankomster anser
ledningskontoret att ett podium el. dyl. skulle kunna anläggas på Östercentrum och att
den frågan ska beaktas i pågående översyn av Östercentrum.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige
bifalla motionen på så sätt att möjligheten att anlägga ett podium på Östercentrum skulle
beaktas av plan- och bostadskommittén i dess översyn av Östercentrum.

Yrkande:
•

Gustaf Hoffstedt (m) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att plan- och bostadskommittén i dess översyn av
Östercentrum ska beakta möjligheten att anlägga ett podium på Östercentrum.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 168
Au § 125

Motion. Öppna sammanträden i kultur- och fritidsnämnden
KS2003/0252-10
- Motion 2003-05-26
- Kultur- och fritidsnämnden 2003-11-19, § 156
- Ledningskontoret 2004-04-30

Lilian Edwards (m) och framlidne Roy Hansson (m) har i motion hemställt att
förutsättningarna för att ge allmänheten möjlighet att följa sammanträde med
kultur- och fritidsnämnden ska utredas (av kommunstyrelsen), liksom vilka andra
åtgärder som kan vidtas för att öka öppenheten mot kommuninnevånarna.
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt det första förslaget och avstyrkt det andra med
hänvisning till den arbetsgrupp som tillsatts för att utreda åtgärder för att öka det demokratiska engagemanget. Nämnden diskuterar översiktligt i vilka ärenden öppna sammanträden vore möjligt och praktiska förutsättningar – lokal m.m. Den påpekar också risken
för att öppenheten uppfattas försvårande av orutinerade ledamöter och att kompromissvilligheten minskar eller att dylika diskussioner flyttas till förmöten av olika slag. (Anm:
Kultur- och fritidsnämnden arbetar nu utan arbetsutskott).
Ledningskontoret har redogjort för de formella förutsättningar som regleras i kommunallagen. Kontoret ställer sig tveksamt till värdet av öppna sammanträden bl.a. därför att det
är en begränsad mängd ärenden som, av formella skäl, kan hanteras då. Kontoret hänvisar
också till Demokratigruppens uppfattning, att samråd som ett led i beredningen är
viktigare än öppna sammanträden. Förslaget om utredning av vilka andra åtgärder som
kan vidtas för att öka öppenheten mot kommunmedlemmarna avvisas av formella skäl.
Motionen föreslås avstyrkas.
Arbetsutskottet har föreslagit att samma möjlighet till öppet sammanträde som införts i
social- och omsorgsnämnden ska införas i kultur- och fritidsnämnden, vilket sker genom
en ändring av nämndens reglemente.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras
enligt följande: ” Nämnden har rätt att hålla öppna nämndsammanträden.
Nämndens beslut att hålla öppna nämndsammanträden måste vara enhälligt.”

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 169
Au § 126

Motion. Kommunala informationsplatser
KS2003/0471-10
- Motion 2003-11-24
- Tekniska nämnden 2004-03-31, § 62
- Kultur- och fritidsnämnden 2004-04-14, § 35
- Ledningskontoret 2004-05-27

Carina Lindberg (v) har i motion föreslagit dels att kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden tillsammans ska utreda möjligheterna att väsentligt öka antalet
kommunala informationsplatser för gratis affischering, dels att affischering på
elskåp ska tillåtas.
Tekniska nämnden har avstyrkt motionen. I Visby finns åtta anslagstavlor där allmänheten kan affischera och informera gratis. Behovet är därmed tillgodosett. Affischering på
de av GEAB ägda elskåpen anser nämnden vara liktydigt med sådana platser – husväggar, stolpar m.m. - som kräver tillstånd från polismyndigheten enligt de lokala ordningsföreskrifterna. (Nämnden har i detta sammanhang föreslagit att affischering på elskåp ska
förbjudas).
Kultur- och fritidsnämnden får uppfattas ha tillstyrkt motionen. Nämnden har noterat ett
växande behov; tillgången till offentliga affischeringsplatser utomhus är otillräcklig och
önskemål finns om ca 20 platser enbart i Visby. Kommunen bör därför tillhandahålla
affischeringsmöjlighet på centralt belägna platser i såväl Visby som i övriga tätorter.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avstyrkas. Anslagstavlor anses inte vara
en effektiv kanal för att informera allmänheten. Kontoret framhåller att ”någon måste
göras ansvarig” för uppdatering av tavlorna.

Bitr. regiondirektör Claes Kullberg informerade om var anslagstavlorna var
placerade och skötseln av dem.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 169 forts
Au § 126

Yrkande:
•

•

Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att gemensamt utreda behovet av
att öka antalet anslagstavlor på strategiska platser; detta för att bl.a. motverka
otillåten affischering.
Gustaf Hoffstedt (m) yrkade att motionen skulle avstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och förklarade sig anse att hans
eget yrkande vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden och tekniska
nämnden får i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att öka antalet
anslagstavlor på strategiska platser; detta för att bl.a. motverka otillåten
affischering.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 170
Au § 127

Blankett för medborgarförslag
KS 2003/0306-10
- (Kommunfullmäktige 2004-04-26, § 64)
- Av ledningskontoret utarbetad blankett

Kommunfullmäktige har beslutat införa initiativrätt för kommunmedlemmar –
medborgarförslag – under perioden 1 juli 2004 t.o.m. 31 december 2006. Under
försöksperioden ska systemet utvärderas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har fått i uppdrag att slutligt utarbeta den blankett som föreslås användas.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till blankett. Det överensstämmer med
”Demokratigruppens” blankettförslag men den informerande texten är mer
utförlig.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslaget till blankett godkänns.

Expedieras:
Ärendeteamet
Kansliteamet: H. Henziger och Registrator
Ledningsteamet: Ulrika Holm

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 171
Au § 128

Motion. Fårösunds vårdcentral
KS2003/0426-29
- Motion 2003-10-29
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-02-09, § 143
- Ledningskontoret 2004-04-27

Eva Nypelius och Curt Broberg (c) har i motion yrkat att primärvården på norra
Gotland ska organiseras så att läkarmottagning i Fårösund även i fortsättningen
ska bedrivas och att vårdcentralen där blir en filial till vårdcentralen i Slite.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör bl.a. för motivet till flyttningen av mottagningsverksamheten till Slite. Beslutet innebär att mottagning i Fårösund bedrivs två dagar i
veckan för bokade besök. Distriktssköterskeverksamheten är oförändrad.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius’ yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ
för Eva Nypelius’ yrkande. 11 ledamöter röstade ja: Rose-Marie Stenbom (s), Åke
Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Leif Dahlby (s), Eric Martell (s), Bodil
Rosengren (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Birgitta Eriksson (m),
Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Jan Lundgren (s). 4 ledamöter röstade nej: Eva
Nypelius (c) och Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Yngve Andersson (kd).
Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 172
Au § 129

Motion. Översyn av primärvårdsorganisationen
KS2003/0473-94
- Motion ink. 2003-11-24
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-02-09
- Ledningskontoret

Mats Hjorth och Nils Ronquist (kd) har i motion hemställt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att utreda dimensioneringen av primärvården i
syfte att minska antalet vårdcentraler och förstärka distriktssköterskeorganisationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har redogjort för bakgrunden till dess beslut att samordna
primärvården i Visby-området till tre vårdcentraler och flytta verksamheten vid läkarmottagningen i Fårösund till Slite, samtidigt som stationeringen av distriktssköterskorna
ändrades. I yttrandet redogörs för ett diskuterat förslag att koncentrera distriktsläkarverksamheten till mottagningar i Hemse och Slite och dit flytta verksamheterna i Klintehamn
och Roma. Nämnden har konstaterat att organisationsfrågan diskuteras fortlöpande.
Utvärderingen av det genomförda systemet med familjeläkare kommer att ligga till grund
för en bedömning av behovet av förändring av distriktssköterskeorganisationen. Det
naturliga är, enligt nämnden, att distriktssköterskan har vårdcentralen till utgångspunkt för
sitt arbete.
Ledningskontoret – som i och för sig tillstyrker en koncentration av primärvården av såväl
ekonomiska som kvalitetsskäl – har föreslagit att motionen ska överlämnas till den
pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen överlämnas till den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens
åtagande och inriktning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 173
Försäljning av fastigheten Piggvaren 2 (f.d. Göransgården)
KS2004/0275-25
- Tekniska nämnden 2004-05-26, § 122
- Ledningskontoret 2004-06-16

Sedan verksamheten vid Göransgården flyttat till andra lokaler har fastigheten –
Piggvaren 2 – bjudits ut till försäljning genom s.k.markanvisningstävling.
Tekniska nämnden har lämnat förslag inom tre kategorier verksamhet för
byggnadens användning: Bostäder, kombination hotell och bostäder samt hotell.
Ledningskontoret har framhållit behovet av ökad hotellkapacitet och föreslagit att
det anbud som lämnats av Magnus Wiman ska antas. Anbudet på 18,5 mnkr är
även det högsta. Kontoret har föreslagit att köpehandlingar ska upprättas i stället
för markanvisningsaval, som tekniska nämnden föreslagit.
Stabschefen Lars-Gunnar Wedin, tekniska förvaltningen, föredrog ärendet. Frågan
om ändring av detaljplanen var initierad hos byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta köpehandlingar med Magnus
Wiman, Visby, avseende försäljningen av fastigheten Piggaren 2
(Göransgården).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Ekonomiteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 174
Försäljning av fastigheten Träskvälder i Tingstäde
KS2004/0255-25
- Tekniska nämnden 2004, 05-26, § 148
- Ledningskontoret 2004-06-09

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska överlåta ett område i
Tingstäde till Gotlandsbrödet AB.
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastigheten Gotland Tingstäde Träskvälder 1:48 och ett område om
ca 1300 m2 av fastigheten Gotland Tingstäde Träskvälder 1:21 överlåts till
Gotlandsbrödet AB för en köpeskilling av 82 000 kr och i övrigt på de
huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 175
Försäljning av hamnen Malms 1:4 i Kyllaj
KS2004/0262-25
- Tekniska nämnden 2004-05-26, § 118

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska överlåta småbåtshamnen i
Kyllaj – Gotland Hellvi Malms 1:4 till Kyllaj hamnförening för en köpeskilling av
en (1) krona. Hamnen har varit utarrenderad sedan 1994.
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastigheten Gotland Hellvi Malms 1:4 överlåts till Kyllaj hamnförening för en
köpeskilling av en (1) krona och på i övrigt de huvudsakliga villkor som
framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 176
Försäljning av fastigheten Garda Frindarve 1:7 (F.d. Ekängen)
KS2003/0432-25
- (Arbetsutskottet 2003-12-02, § 222)
- Tekniska nämnden 2004-05-26, § 147

Tekniska nämnden har, efter av arbetsutskottet beslutad utredning, föreslagit att
fastigheten Garda Frindarve 1:7 (f.d. Ekängen) ska säljas på öppna marknaden.
Tekniska nämndens tidigare förslag, att fastigheten skulle säljas genom mäklare,
återremitterades a arbetsutskottet mot bakgrund av det önskemål om att förvärva
fastigheten som framförts av en nybildad förening, som avsåg att där bedriva
seniorboende. Den av tekniska nämnden genomförda utredningen visar, att
Intressegruppen (genom dess interimsstyrelse) inte varit beredd att betala en
köpeskilling som ligger i nivå med värderingen av fastigheten.
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastigheten Garda Frindarve 1:7 ska försäljas på öppna marknaden.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 177
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Dialysavdelning
KS2004/0279-04

Behandlades begäran om beviljande av finansiellt igångsättningstillstånd för
byggande av dialysavdelning vid Visby lasarett. Byggandet omfattade också
datahall m.m.
Stabschefen Lars-Gunnar Wedin, tekniska förvaltningen, föredrog ärendet.
Kostnaden beräknades till ca 45 mnkr och arbetena beräknades kunna påbörjas
under senhösten 2004. Ledningskontoret tillstyrker framställningen.
Kommunstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden beviljas finansiellt igångsättningstillstånd för byggande av
dialysavdelning m.m. vid Visby lasarett.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 178
Au § 130

Motion. Upprättande av detaljplan för Näsudden
KS2002/0516-21
- Motion 2002-12-16
- Byggnadsnämnden 2003-06-17, § 132
- Ledningskontoret 2004-04-27

Bror Lindahl (fp) har i motion hemställt dels att en detaljplan ska upprättas för
Näsudden och att, i avvaktan på den, bygglov inte ska beviljas för utbyte av vindkraftverk, dels att den fortsatta utbyggnaden av vindkraft ska planeras inom ramen
för tillgänglig nätkapacitet, 160 MW. Enligt motionen börjar det bli aktuellt att
byta ut vindkraftverk mot sådana som ger högre effekt; skulle samtliga verk
(ca 80) på Näsudden bytas ut mot dylika verk, överskrids enbart på Näsudden den
totala nätkapaciteten för Gotland (160 MW). Det aktualiserar, enligt motionen,
behovet av planering samt frågan om kostnader och elpris.
Byggnadsnämnden är tveksam till om detaljplan, som reglerar all bebyggelse för ett
område, är ett lämpligt instrument, om man vill reglera enbart byggande av vindkraftverk. En utvärdering av vindkraftutbyggnaden på Näs vore önskvärd innan verk med
större kapacitet ersätter befintliga. Nämnden nämner olika frågor som kan aktualiseras
vid en sådan utvärdering och att diskussioner pågår med Högskolan om samarbete för
utvärdering av olika planer. Tidshorisonten för en fördjupad översiktsplan - femton år –
är, enligt byggnadsnämnden, skälet till att kopplingen till dagens överföringskapacitet
inte är relevant. För att illustrera detta upplyser nämnden att den i planarbetet för vindkraft på mellersta och norra Gotland m.m. avvaktat uppgifter om nationell planering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 179
Au § 131

Motion. Uppvärmning med förnyelsebara energikällor
KS2003/0213-42
- Motion 2003-04-28
- AB GotlandsHem 2003-05-13
- Ledningskontoret 2004-04-27

Eva Gahnström (c) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska verka för att
AB GotlandsHem ska använda förnyelsebara energikällor för uppvärmning.
AB GotlandsHem hänvisar till sin årsredovisning där uppgifter om uppvärmning lämnas i
bolagets miljöredovisning. 2002 var 93% av bostadsbeståndet anslutet till fjärrvärme, som
till 90% producerades med förnyelsebar energi. Arbetet med att installera fjärvärme för
återstoden fortsätter. Oljeförbrukningen hade på två år minskat från 400 m3 till 247 m3.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med de av AB GotlandsHem
lämnade uppgifterna och det arbete som ledningskontoret fortlöpande bedriver i
motionens syfte. Det arbetet är framför allt nätverket ”Förvaltningarnas miljöansvar” i
vilket AB GotlandsHem också ingår och som arbetar inom ramen för det övergripande
målet om uthållighet i Agenda 21. Andelen förnyelsebar energi är för AB GotlandsHems
bostadsbestånd är i stort detsamma som för kommunens fastigheter i övrigt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med de av AB GotlandsHem lämnade uppgifterna
och det arbete som ledningskontoret fortlöpande bedriver i motionens syfte

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 180
Au § 132

Motion. Anslutning till fjärrvärmesystemet i Hemse
KS2003/0524-37
- Motion 2003-11-06
- Tekniska nämnden 2004-02-25
- Ledningskontoret 2004-05-04

Mats E:son Hjort (kd) har i motion förslagit att tekniska nämnden ska få i uppdrag
att utreda huruvida fastigheterna i Hemse kan anslutas till värmeverket där (ägt av
GEAB), vilket drivs med biobränsle.
Tekniska nämnden har, efter kontakt med GEAB, konstaterat att de fastighetsägare i
Hemse som så önskar kan ansluta sina fastigheter till fjärrvärmesystemet. För mer
avlägset belägna hus kan emellertid anslutning vara mindre ekonomisk.
Med hänvisning till tekniska nämndens uppgifter anser ledningskontoret att motionens
syfte är uppfyllt och föreslår att motionen därmed ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 181
Au § 133

Motion. Förbättrad infrastruktur och trafiksäkerhet
KS2004/0138-31
- Motion 2004-03-22
- Ledningskontoret 2004-04-27

Per Stenegärd (c) har i motion hemställt att Gotlands kommun ska hos Vägverket
framföra önskemålet om ny sträckning av väg 144 mellan Ganne och Nordsbro i
Burs socken.
Ledningskontoret hänvisar till den av fullmäktige fastställda länsplanen för regional
transportinfrastruktur. Under planeringsarbetet framfördes önskemål om att bygga den
aktuella vägen men projektet, kostnadsberäknat till 8 mnkr, kunde inte inrymmas i de
tilldelade planeringsramarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 182
Au § 134

Marknadsföring av tomtmark
KS2004/0126-25
- Lena Celion 2004-03-16
- Arbetsutskottet 2004-03-16, § 58
- Ledningskontoret 2004-05-25 med tekniska förvaltningen ink. 2004-05-25

Lena Celion (m) har föreslagit att åtgärder ska vidtas för att få fart på försäljningen
av byggklara tomter. Hon har hänvisat till bl.a. såväl kapitalförstöring som andra
olägenheter när tomter förblir obebyggda. Arbetsutskottet har gett ledningskontoret
i uppdrag att, i samverkan med tekniska förvaltningen, utreda möjligheterna att
förverkliga förslaget.
Ledningskontoret har i promemoria redogjort för regelsystem och sin och tekniska
förvaltningens bedömning. Tomtprisets betydelse – som för 1000 kvm ligger i
storleksordningen 100 000 kr - för valet av bostadsort ifrågasätts med tanke på vad
det kostar att bygga en villa. En avvikelse från fastställda riktvärden för
tomtpriserna fordrar beslut av kommunfullmäktige. Köp förenas med villkor om
byggnadsskyldighet. Med det pris – ca 50 000 kr som Lena Celion föreslagit –
täcks inte kommunens självkostnad och understiger i flera fall taxeringsvärdet.
Risker för spekulation i icke avsett fritidsboende framhålls. Utannonsering av
byggklara tomter är tekniska förvaltningens förslag, vilket, enligt ledningskontoret,
skulle kunna kombineras med att ett visst antal tomter lämnas till mäklare för
försäljning.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslaget att lämna ett antal tomter till mäklare för försäljning tillstyrks hos
tekniska nämnden. I slutet av år 2004 ska tekniska nämnden lämna redogörelse
för vad som gjorts för att marknadsföra tomterna och resultatet av detta.

Expedieras:
Tekniska nämnden för åtgärd
Planeringsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 183
Au § 135

Önskemål om utträde ur Stiftelsen Bunge Ridcentrum
KS2004/0144-10
- Försvarsmakten 2004-01-27
- Stiftelsen Bunge Ridcentrum 2004-03-25
- Ledningskontoret 2004-05-25

Stiftelsen Bunge Ridcentrum har begärt kommunens ställningstagande till
Försvarsmaktens begäran om utträde ur stiftelsen. Försvarsmakten är en av tre
huvudmän för stiftelsen. De övriga är Gotlands kommun och Gotlands Ridsportförbund. Enligt stadgarna har huvudman rätt till utträde på villkor att övriga
huvudmän samtycker och utträdet aviserats senast ett år i förväg.
Efter att ha intervjuat kommunens representanter i styrelsen föreslår ledningskontoret att
Gotlands kommun ska samtycka till utträdet fr.o.m. 1 januari 2005. Kontakterna har givit
vid handen att stiftelsen bör fortsätta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Gotlands kommun samtycker till Chefens för Gotlands Militärdistrikt begäran
om utträde ur Stiftelsen Bunge Ridcentrum fr.o.m. 1 januari 2005.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 184
Au § 136

Remiss. Auktorisation som bilskrotare
KS2004/0245-10
- Länsstyrelsen 2004-05-17
- Ledningskontoret 2004-05-26

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan från Gotlands Bildemontering
om förlängd auktorisation som bilskrotare.
Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut
•

Eddie Petterssons med firma Gotlands Bildemontering ansökan om
auktorisation för bilskrotning tillstyrks i enlighet med ledningskontorets
förslag.

Expedieras:
Ärendeteamet för expediering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 185
Au § 137

Vuxenutbildning i Fårösund
KS 2004/0283-65
- Ledningskontoret 2004-05-25

Ledningskontoret föreslår att 750 000 kr ska anslås till barn- och utbildningsnämnden för köp av utbildning i Fårösund av Folkhögskolan under 2004. Till den
kommunala finansieringen kommer statligt bidrag. De utbildningar som nu
bedrivs planeras utökas under hösten.
Arbetsutskottet har tillstyrkt illäggsanslag.
Yrkande:
•

Gustaf Hoffstedt (m) yrkade att framställningen om tilläggsanslag skulle
avslås och kostnaderna täckas ur barn- och utbildningsnämndens ordinarie
anslag.

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

Kommunstyrelsens beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden beviljas 750 000 kr för vuxenutbildning 2004 i
Fårösund. Medel anvisas ur anslaget Näringsliv, allmänt (6003).

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Kansliteamet: H Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 186
Au § 139

Rättegångsfullmakt i alkoholärenden
KS 2004/0284-00
- Ledningskontoret 2004-05-05-

Ledningskontoret föreslår att alkoholhandläggarna ska utrustas med fullmakt att
företräda kommunstyrelsen vid förvaltningsdomstol i mål som rör kommunstyrelsens beslut enligt alkohollagen. Systemet med rättegångsfullmakt infördes
2000 i samband med delegationsordningen i alkoholärenden lades fast men den
nya organisationen (av ledningskontoret) kräver ett nytt beslut.
Kommunstyrelsens beslut
•

Alkoholhandläggarna Åsa Olofsson och Jörgen Wiss vid Gotlands kommun
förordnas att var för sig såsom ombud företräda Kommunstyrelsen i Gotlands
kommun vid allmän förvaltningsdomstol i mål som rör kommunstyrelsens
beslut enligt alkohollagen.

•

Fullmakten, given 23 mars 2000, § 84, återkallas.

Expedieras:
Alkoholhandläggarna
Ärendeteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 187
Au § 140

Utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser
KS2004/0168-86
- Länsstyrelsen 2004-04-06
- Ledningskontoret 2004-05-21

Länsstyrelsen har inbjudit Gotlands kommun att söka bidrag ur det anslag på
sammanlagt 430 000 kr som regeringen tilldelat Gotlands län för alkohol- och
narkotikaförebyggande insatser, utveckling av öppenvårdsinsatser för ungdomar
och missbrukare m.fl. samt insatser till missbrukande kvinnor. Bidrag för de
f ö r e b y g g a n d e insatserna kan sökas av kommunstyrelsen.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska ansöka om 230 000 kr i bidrag
för en rad preciserade åtgärder för vilka utgifterna sammanlagt beräknas belöpa
sig till 615 000 kr. (Social- och omsorgsnämnden avser att ansöka om återstoden,
200 000 kr och 320 000 kr i kvarvarande medel för öppenvårdsinsatser.)
Kommunstyrelsens beslut
•

Hos länsstyrelsen ansöks om 230 000 kr för de av ledningskontoret föreslagna
åtgärderna.

Expedieras:
Ansökan till länsstyrelsen
Folkhälsoteamet för kännedom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 188
Au § 141

Skadeståndsanspråk
KS20004/0195-10
- Ledningskontoret 2004-06-01

Ledningskontoret har upprättat förslag till svar till advokat Torsten Bäckstrand
som ombud för Kenth Fransson som riktat skadeståndsanspråk mot Gotlands
kommun för att han inte kommit ifråga för anställning som projektledare. I brevet
avvisas ersättningsanspråken.
Kommunstyrelsens beslut
•

Svar på Kenth Franssons skadeståndsbegäran avges i överensstämmelse med
det upprättade förslaget.

Expedieras:
Lena Thalin för kännedom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 189
Delårsrapport 1/2004
- Ledningskontoret 2004-06-08

Enligt den av ledningskontoret upprättade delårsrapporten beräknas årets resultat
bli ett underskott på 79 mnkr. Huvudorsaken är bortfall av skatteintäkter på drygt
61 mnkr, minskade statsbidrag på ca 23 mnkr och av ett underskott i nämndernas
samlade verksamhet, beräknat till 51 mnkr. De minskade intäkterna uppvägs till
viss del av ett förbättrat finansnetto.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, såsom ”krisgrupp” beslutat om åtgärder för
att få balans i ekonomin 2004 (§ 95 5 maj 2004).
Ekonomidirektören Göran Gyllenkrok redogjorde för rapporten och av arbetsutskottet beslutade åtgärder. Han redogjorde också för månadsuppföljningen per
maj månad 2004.
Kommunstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Plan- och bostadskommittén

2004-06-17
2004-06-08

Ks § 190
PBK § 8

Energiplan; uppföljning och nytt planarbete
KS2004/0268-37
- Ledningskontoret 2004-05-21 med Uppföljning av Energi 2005 i korrektur

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:43a) ska ”kommunen i sin planering
främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel”.
I lagen föreskrivs också att det i varje kommun ska finnas en aktuell plan för tillförsel,
distribution och användning av energi inom kommunen.
Kommunfullmäktige antog energiplanen i oktober 1999 och beslöt samtidigt att den
skulle uppdateras 2003 (i stället för som föreslagits 2002). Planen omfattade utvecklingen till år 2005 och avsikten var att den skulle kompletteras med plan ”för den mer
långsiktiga utvecklingen efter år 2005”. De mål som uppställdes till 2005 avser utsläpp
för energisektorn, användningen av förnyelsebara energislag, satsning på energieffektivisering och –hushållning, samt minskad användning av el för uppvärmning.

Ledningskontoret har presenterat en uppföljning av kommunens energiplan –
”ENERGI 2005”– och begärt uppdrag att, med utgångspunkt i den, utarbeta en ny
plan för perioden 2005-2010.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Uppföljningen av energiplanen ”Energi 2005” godkänns.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den gjorda uppföljningen utarbeta förslag till energiplan för Gotlands kommun perioden 20052010. Arbetet ska vara klart under 2005.

Kommunstyrelsens beslut
•

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får ledningskontorets
planeringsteam i uppdrag att upprätta förslag till energiplan.

Expedieras:
Planeringsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Regionala utvecklingsutskottet

2004-06-17
2004-06-09

Ks § 191
RegU § 30

Ansökan om regionala utvecklingsmedel:”Mötesplats Gotland –
Convention Bureau”
KS 2004/0248-14
- Ledningskontoret 2004-06-02

Ledningskontoret har föreslagit att projektet ”Mötesplats Gotland, Gotland
Convention Bureau”, för vilket Gotlands Turistförening är huvudman, ska beviljas
drygt 2,4 mnkr i regionala utvecklingsmedel för åren (april) 2004 och 2006.
I projektet ska en organisation för Gotland Convention Bureau byggas upp och frågan om
den långsiktiga finansieringen utredas. Kostnaden för projektet, beräknad till
4 958 000 kr, finansieras i övrigt av Turistdelegationen (800 000 kr) och deltagande
företag (1 679 000 kr).

Kommunstyrelsens beslut
• Projekt ”Mötesplats Gotland – Convention Bureau” beviljas finansiellt stöd
med högst 50 % av projektets upparbetade kostnader, dock sammanlagt högst
2 479 000 kr, varav högst 567 000 kr för 2004, högst 901 000 kr för 2005 och
högst 1 011 000 kr för 2006 ur respektive års anslag 33:1, Allmänna regionalpolitiska åtgärder.
• Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer
ska ha inkommit senast 28 februari 2007.
• Regionala utvecklingsteamet informerar den sökande om övriga villkor.
Expedieras:
Regionala utvecklingsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Regionala utvecklingsutskottet

2004-06-17
2004-06-09

Ks § 192
RegU § 31

Ansökan om regionala utvecklingsmedel: ”Filmproduktion Fårösund”
KS 2001/0058-14
- Ledningskontoret 2004-05-25

Ledningskontoret har föreslagit att projektet ”Filmproduktion Fårösund” ska
beviljas 3 mnkr i regionala utvecklingsmedel för 2005, eftersom projektet inte
beviljats EU-medel i beräknad omfattning (ca 8 av beräknade 11 mnkr har
erhållits från Mål 2 Öarna).
Projektet pågår under tiden 1 januari 2002 – 28 februari 2006 och har en total budget på
ca 33 mnkr. Kostnaderna finansieras med statliga omställningsmedel (10 mnkr),
regionala utvecklingsmedel (10 mnkr), Mål 2 Öarna (8,2 mnkr) och länsstyrelsens
arbetsmarknadsmedel (700 000 kr).

Kommunstyrelsens beslut
• Projektet ”Filmproduktion Fårösund” beviljas för perioden 1 januari 2005
t.o.m. 31 december 2005 högst 3 mnkr ur 2005 års anslag 33:1, Allmänna
regionalpolitiska åtgärder.
• Ekonomisk slutredovisning och skriftlig slutrapport med utfall av indikatorer
ska ha inkommit senast 28 februari 2006.
• Regionala utvecklingsteamet informerar den sökande om övriga villkor.
• Ledningskontoret får i uppdrag att utreda hur övergången till permanent
organisationsform ska ske efter projekttidens utgång. Uppdraget ska redovisas
under hösten 2004.
Expedieras:
Regionala utvecklingsteamet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 193
Jämställdhetspolicy 2004-2005 m.m.
KS 2004/0359-02
- Ledningskontoret 2004-02-15
- Personalpolitiska utskottet 2004-05-02, § 17

Ledningskontoret har upprättat förslag till jämställdhetspolicy för åren 2004-2005.
Den förslås ersätta den plan och policy som gällde under 2002 och 2003.
Policyn är uppbyggd av tre moment: Vision, mål och åtgärder (benämnda övergripande vägval). Kommunfullmäktige, som tidigare fastställde både policy och
plan, föreslås nu fastställa policy. Det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet ska oförändrat åvila kommunstyrelsen. Nämnderna svarar för jämställdhetsarbetet inom sina verksamheter och förvaltningarna utarbetar själva jämställdhetsplaner. Bolag och stiftelser ska följa policyn i tillämpliga delar.
Anm: Genom upphörandet av tidigare plan kommer också utdelandet av
jämställdhetspris att upphöra.
Förslaget har behandlats av personalpolitiska utskottet.
•

Roland Norbäck (v) föreslog en redaktionell förändring av tredje punktsatsen
under ”Mål” som för tydlighetens skull borde delas upp i två punkter.
Kommunstyrelsen biföll ändringsförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget (med ovan angiven redaktionell ändring) till
Jämställdhetspolicy för 2004 och 2005 antas. Därmed upphör
Jämställdhetspolicy och Jämställdhetsplan för 2002-2003 att gälla.

Kommunstyrelsens beslut
•

Policyn ska implementeras på av ledningskontoret föreslaget sätt.

•

Nämnder och styrelser ska årligen följa upp jämställdhetsarbetet enligt mall.
Arbetet ska samordnas av ledningskontoret.

Expedieras:
Kommunstyrelsens beslut: Arbetsgivarteamet för vidare information och åtgärd.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 194
Mångfaldspolicy och ansvar för mångfaldsarbetet
KS2001/0206-10
- (Kommunfullmäktige 2001-03-26, § 34)
- Ledningskontoret 2004-02-12
- Personalpolitiska utskottet 2004-0-02, § 18

Med anledning av motion om upprättande av integrationsplan gav kommunfullmäktige 26 mars 2001 kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en mångfaldsplan.
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. etnisk tillhörighet m.m. ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ett sätt att förverkliga eller komplettera lagens krav kan vara att upprätta en
mångfaldsplan motsv. Lagen behandlar i övrigt bl.a. rekrytering, förbud mot diskriminering, trakasserier, repressalier m.m.

Ledningskontoret har upprättat förslag till mångfaldspolicy och föreslagit att den
ska fastställas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslås besluta att
nämnder och styrelser ska ansvara för mångfaldsarbetet inom sina verksamhetsområden oh upprätta planer med utgångspunkt i policyn. Ansvaret för implementering och uppföljning av policyn ska åvila kommunstyrelsen. I förslaget definieras begreppet och ges en tämligen vid betydelse. En vision uttrycks och mål som
tar sikte på ledarnas ansvar, mångfaldens betydelse och Gotlands kommun som
arbetsgivare. ”Mångfaldskunskap” – attitydskapande åtgärder – och tydliggörande
av rekryteringsprocessen är åtgärder för att nå målet.
Förslaget har behandlats av personalpolitiska utskottet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till mångfaldspolicy för 2004-2006 antas

Kommunstyrelsens beslut
•

Ansvaret för arbetet med Mångfaldspolicy 2004-2006 fördelas på av
ledningskontoret föreslaget sätt.

•

Styrelser och nämnder ska årligen följa upp mångfaldsarbetet enligt mall.
Arbetet ska samordnas av ledningskontoret.

Expedieras: Kommunstyrelsens beslut: Arbetsgivarteamet för vidare information och åtgärd.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 195
Konsortialavtal om samverkan i Gotlands Energi AB
KS 2004/0356-10
- Ledningskontoret 2004-06-03

Ledningskontoret har framlagt förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB
och Gotlands kommun om parternas samverkan i Gotlands Energi AB (GEAB).
Avtalet föreslås gälla under tiden 1 januari 2004 t.o.m. 31 december 2008 med en
fem-årig förlängning, om det inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång.
Tidigare konsortialavtal upphörde i och med 1999 års utgång men har gällt till
dess förhandlingarna om nytt avtal slutförts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Upprättat förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB och Gotlands
kommun avseende parternas samverkan i Gotlands Energi AB godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 196
Borgensåtagande för Gotlands Energiförsäljnings AB
KS2004/0251-04
- Ledningskontoret 2004-06-02

Ledningskontoret har föreslagit att Gotlands kommun tillsammans med
Vattenfall AB ska teckna solidarisk borgen på 600 000 kr till säkerhet för
betalning av Gotlands Energiförsäljnings AB punktskatt avs. mineraloljor/bränseln. (Gotlands Energiförsäljnings AB är ett dotterbolag till av kommunen delägda
GEAB – Gotlands Energi AB).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Gotlands kommun tecknar solidarisk borgen tillsammans med Vattenfall AB
på ett belopp om 600 000 kr gentemot Skatteverket.

•

Gotlands kommun ska samtidigt med Vattenfall AB teckna ett avtal som
reglerar var och ens ansvar vid ett eventuellt infriande av borgensbeloppet,
vilket ska stå i proportion till respektive parts ägarandel.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 197
Försäljning av idrottsplatsen i Fårösund
KS2003/0432-25
- Kommunstyrelsen 2003-12-11, § 298
- Tekniska nämnden 2004-05-26
- Ledningskontoret 2004-06-09

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fastigheten som inrymmer idrottsplatsen
i Fårösund ska säljas till Fårösunds Gymnastik- och idrottsklubb, Fårösunds GOIK.
Tekniska nämnden har nu upprättat förslag till köpekontrakt innebärande bl.a. att
fastigheten säljs för 50 000 kr. Ledningskontoret tillstyrker förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
•

Fastigheten Gotland Bunge Biskops 1:17 och del av fastigheten Bunge
Biskops 1:24 säljs till Fårösunds Gymnastik- och idrottsklubb för en
köpeskilling av 50 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkoor som
framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 198
Remiss. Auktorisation som bilskrotare
KS2004/0253-10
- Länsstyrelsen 2004-06-01
- Ledningskontoret 2004-06-14

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan från Bro Bilskrot om förlängd
auktorisation som bilskrotare.
Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut
•

Bro Bilskrots AB:s ansökan om auktorisation för bilskrotning tillstyrks på av
ledningskontoret föreslaget sätt.

Expedieras:
Ärendeteamet för expediering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 199
Anmälningsärenden
Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.
•

Av regiondirektören fattat delegationsbeslut 9 juni 2004 om förordnande av
beslutsattestanter.

•

Av kommunalrådet Åke Svensson, alkoholhandläggarna Åsa Olofsson och
Jörgen Wiss beviljade serveringstillstånd under perioden 11 maj – 9 juni 2004.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 200
Information m.m.
•

Till handlingarna lades:

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.
Protokoll 7 juni 2004 från Styrgruppen för kongresshallsprojektet och protokoll
12 maj 2004 från Centrala Samverkanskommittén.
Ledningskontorets PM 1 juni 2004 om projektet PLC och bakgrunden till upphävt
beslut medel från Mål 2Öarna.
Ordföranden informerade om hantering av försvarsbeslutet och riksdagens beslut
om Digital TV.
•

Kommunstyrelsen godkände att ordföranden bekräftade Gotlands kommuns
intresse för att arrangera Hansedagarna år 2025.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 201
Remiss. Ansökan om restaurangcasinospel
KS2004/0270-70
- Lotteriinspektionen 2004-06-10
- Ledningskontoret 2004-06-14

Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från EcMan Casino AB om
restaurangkasinospel vid restaurang Burmeister i Visby.
Ledningskontoret har redogjort för handläggning och bedömning.
Kommunstyrelsens beslut
•

Lotteriinspektionen meddelas att Gotlands kommun inte har några
anmärkningar över EcMan Casino AB:s ansökan.

Expedieras:
Jan Olsson för expediering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 202
Ändring av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning
KS 2004/0282-10
- Ledningskontoret 2004-06-15

Med anledning av den nya lagen (2003:78) om skydd mot olyckor och upphörandet
av räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen har ledningskontoret
föreslagit förändringar i dels kommunstyrelsens reglemente, dels kommunstyrelsens
delegationsordning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
lagen (2003:78) mot olyckor och kommunstyrelsens reglemente 6 § ska ha
följande lydelse:
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, samt sjuktransportverksamhet enligt 6 §
hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) och sjukvårdsupplysningsverksamheten.

Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt i ärenden gällande
räddningstjänstlag och räddningstjänstförordning ska ändras enligt följande:

ÄRENDEN ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
Förelägganden och förbud i tillsynsärenden (5 kap. 2 st)
Räddningschefen (anmäls)
Dispensärenden (3 kap 4 §, 2 st)
Räddningschefen (anmäls)
Förelägganden och förbud i samband med brandskyddskontroll (3 kap. 6 §, 2 st)
Skorstensfejartekniker (anmäls)
ÄRENDEN ENLIGT FÖRORDNINGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall (3 kap. 1 §, 2st)
Räddningschefen (anmäls)
Beslut om eldningsförbud (7 §)
Räddningschefen (anmäls)
Expedieras: Räddningschefen, Ärendeteamet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 203
Utseende av ledamöter i GIP
- (Kommunstyrelsen 2004-06-07, § 152)

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat föreslå kommunfullmäktige bildande av
den ideella föreningen Gotland Interactive Park (GIP) och begärt bemyndigande
att utse stämmoföreträdare och styrelseledamöter.
Bitr. regiondirektör Claes Kullberg aktualiserar frågan om utseende m.m. av
ledamöter mot bakgrund av tidpunkten för konstituerande föreningsstämma.
Enligt förslaget till stadgar har var och en av (de fem) grundarna rätt att utse en
ledamot och en (personlig) ersättare i styrelsen. Ledamöter och ersättare väljs för
en period om två år på sådant sätt att hälften av ledamöterna och ersättare väljs
varje år. Ordförande och övriga ledamöter väljs i förekommande fall av
föreningsstämman.
Kommunstyrelsens beslut
•

Till ledamot i styrelsen för Gotland Interactive Park utses Karl Löwenberg,
ledningskontoret, på två år och till ersättare för honom för samma tidsperiod
Lena Thalin, ledningskontoret.

•

Till ledamot i styrelsen för Gotland Interactive Park nomineras Bo Dahllöf,
ledningskontoret, på ett år och till ersättare för honom för samma tidsperiod
nomineras Claes Kullberg, ledningskontoret.

Expedieras:
Ombudet vid konstituerande föreningsstämma: Lena Thalin.
Utsedda ledamöter: Karl Löwenberg och Lena Thalin
Nominerade ledamöter för kännedom: Bo Dahllöf och Claes Kullberg
Förtroendemannaregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2004-06-17

Ks § 204
Delegation. Anställning av socialdirektör
KS 2004/0334-02

Bitr. regiondirektör Claes Kullberg redogör för pågående rekrytering av
socialdirektör.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsens presidium bemyndigas anställa socialdirektör (förvaltningschef vid social- och omsorgsnämnden).
Expedieras:
C Kullberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

