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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Ledamöter  Närv. Frånv 
Tjänstgörande ersät-
tare 

Paragraf 

Marcus Zingmark (V)  X    

Maritha Johansson (V)   X Sandra Söderqvist  

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)  X    

Isabella Bexell (V) Jäv § 9 X  Seppo Laine § 9 

Stefan Pettersson (V)  X    

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP)   X Henrik Sundberg  

Inger Schörling (MP)  X    

Peter Hansson (MP)  X    

Håkan Alenius (S)  X    

Leyla Tarhan (S)  X    

Jens Leidermark (S)  X    

Ellinor Hedblom (S)  X    

Lars Öberg (S)  X    

Birgitta Öberg  (S)  X    

Ahmed Amin (S)  X    

Eva Älander (S) ordf.   X Mattias Beijmo  

Martin Vadelius (S)  X    

Sanna Backeskog (S) from § 10 X  Kent Edin tom § 9 

Jörgen Edsvik (S)  X    

Åsa Wiklund Lång (S) tom § 9 X  Zahra Jabbar from § 10 

Daniel Olsson (S)  X    

Lena Lundgren (S)  X    

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

Peter Bergström (S)  X    

Ulrika Jidåker (S)  X    

Lars-Göran Ståhl (S) tom § 17 X    

Mona Kolarby (S)  X    

Helene Åkerlind (FP)  X    

Per- Åke Fredriksson (FP)  X    

Kjell Helling (FP)  X    

Lena Ödeen (FP)  X    
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Evelyn Klöverstedt (FP)  X    

Ann-Helen Persson (C)  X    

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Maria Lindström (KD)  X    

Lili André (KD) tom § 10 X  Jan-Erik Andersson from § 11 

Inger KällgrenSawela (M) tom § 9 X  Lars Widén  from § 11 

Måns Montell (M)  X    

Anders Jansson (M)  X    

Margareta Larsson (M)  X    

William Elofsson (M)  X    

Birgittha Bjerkén (M)  X    

Lars Beckman (M)  X    

Patrik Stenvard (M) 1:e vice 
ordf. 

 X    

Pia Jansson (M) tom § 9 X  Lars-Göran Lundh from § 10 

Niclas Bornegrim (M)  X    

Daniel Kvarnlöf (M)  X    

Anders Fogeus (M)   X Örjan Larsson 
Maud Lundh 

tom § 9 
from § 10 

Birgitta Juhlin (M)  X    

Ann Sophie Mattisson (M)  X    

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)   X Ann-Charlotte  
Granath 

 

Linus Gunnarsson (M)  X    

Margareta Johansson (SD)   X Carl Ekenberg  

Marcus Andersson (SD) from § 6 X  Oskar Moström tom § 5 

Ingela Vester (SD)  X    

Mattias Eriksson (SD)  X    

Roger Hedlund (SD)  X    

Carina Naenfeldt (SD)  X    

Richard Carlsson (SD)  X    

Lena Eriksson (SD)  X    

Ersättare      

Sandra Söderqvist (V  X    

Seppo Laine (V)  X    
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Anita Walther (V)  X    

Kicki Larsson (MP)   X   

Henrik Sundberg (MP)   X    

Mattias Beijmo (S)   X    

Zahra Jabbar (S)  from § 6 X    

Kent Edin (S)   X    

Kristina Hellström (S)  X    

Niklas Nygren (S)   X    

Per Johansson (S)   X    

Lena Ålander (S)   X    

Ismet Uzun (S)    X   

Sara Keisu (S)   X    

Markus Kristiansson (S)    X   

John-Olof Hermanson (FP)   X    

Margareta Hofenstam (FP)   X    

Kari Axelsson (FP)   X    

Stefan Helmersson (C)   X    

Eiran Cooper (C)   X    

Jan-Erik Andersson (KD)   X    

Rosmari Holmgren (KD)  X    

Örjan Larsson (M) tom § 9 X    

Ann-Charlotte Granath (M)  X    

Kenneth Bognesand (M)    X   

Lars-Göran Lund (M)   X    

Lars Widén (M)   X    

Maud Lundh (M)  X    

Mårten Berglund (M)   X    

Morgan Darmell (M)   X   

Maj-Britt Åhrman (M)  X    

Carl Ekenberg (SD)   X    

Oskar Moström (SD)   X    

Petra Hedfors (SD)  X    

Marcus Lagerroos (SD)  X    
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§ 1 Anmälningsärenden 

   

a Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder  

 

b Länsstyrelsen har utsett Marcus Lagerroos (SD) till ny ersättare i  

kommunfullmäktige efter Angelika Johansson (SD) 

 

Inlägg görs av 

Inger KällgrenSawela (M) och Jens Leidermark (S) 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 2 Ny nämndsorganisation inom samhällsbyggnadsområdet,  
tidigare Byggnads- och miljönämnd samt Tekniska nämnden 
 
Dnr 15KS54 
Delges: Samhällsbyggnad Gävle 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden upphör den 30 april 2015  
 
att en nämnd med namnet Samhällsbyggnadsnämnden bildas från och med 1 maj 
2015  
 
att en nämnd med namnet Jävsnämnden bildas från och med 1 maj 2015  
 
att anta reglementen för Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden att gälla från 
1 maj 2015  
 
att den tillträdande Samhällsbyggnadsnämnden övertar och förvaltar mål och rikt-
linjer som tidigare fastställts av kommunfullmäktige att gälla för Tekniska nämnden 
och Byggnads- och miljönämnden. I tillämpliga delar ska även Jävsnämnden följa 
sådana mål och riktlinjer.  
 
att arvodesnivå för ordförande i Jävsnämnden är enligt grupp F och att arvodesnivån 
för ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden är enligt arvodesnivå A enligt Gävle 
kommuns arvodesbestämmelser.  
 
att utse ledamöter/ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att förändra nämndsorgani-

sationen inom samhällsbyggnadsområdet. Beslutet innebär att en nämnd benämnd 

Samhälls-byggnadsnämnden övertar de uppgifter som Byggnads- och miljönämnden 

och Tekniska nämnden ansvarar för idag. Jämte Samhällsbyggnadsnämnden bildas 

en Jävsnämnd för att hantera de frågor där Samhällsbyggnadsnämnden är förhind-

rad att fatta beslut på grund av jäv. Enligt beslutet ska kommunstyrelsen bereda de 

följdbeslut som krävs, bland annat nya reglementen och tidpunkt för ikraftträdande. 

Förslag föreligger att den nya nämndsorganisationen träder i kraft den 1 maj 2015 

med föreslagna reglementen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Tjänsteskrivelse - Ny nämndsorganisation inom samhällsbyggnadsområdet 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
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Reglemente för Jävsnämnden 

 

 

 

 

Inlägg görs av 

Jörgen Edsvik (S), Kjell Helling (FP), Niclas Bornegrim (M), Lars Beckman (M) och 

Helene Åkerlind (FP) 

 

Yrkande 

Jörgen Edsvik (S) och Helene Åkerlind (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Niclas Bornegrim (M) yrkar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har när-

varorätt till nämndens sammanträden och överläggningar. Kommunalråd och kom-

munalråd i opposition har rätt att deltaga i överläggningarna. Kommunstyrelsens le-

damöter och ersättare har rätt till att få sin mening antecknad i protokollet. Lars 

Beckman (M) stödjer yrkandet. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive 

Nicklas Bornegrim (M) yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 
Reservation 
Moderaternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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§ 3 Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 
2015 
 

Dnr 15KS48 

Delges: Gavlefastigheter AB, Gävle Vatten AB, Tekniska nämnden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investerings-anslag år 2015 med 
utökning 25 500 tkr för kommunen, sänkning med 135 399 tkr för Gavlefastigheter Gävle kom-
mun AB, samt utökning med 42 146 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga.  
 
att utöka Tekniska nämndens investeringsbudget med 600 tkr för åtgärder i inre farleden med 
finansiering från kommunens rörelsekapital.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunens förvaltningar och bolag har lämnat önskemål om ombudgeteringar av inve-
steringsanslag år 2015. Förslag till ombudgeteringar sker normalt mellan åren när god-
kända investeringar av olika anledningar inte blir genomförda och därmed förskjuts i ti-
den. Kommunens investeringar år 2014 uppgår till 126,4 mnkr inklusive exploaterings-
verksamhet, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 70,5 mnkr. Investeringar ex-
klusive exploateringsverksamhet uppgår till 102,6 mnkr med en positiv budgetavvikelse 
med 53,3 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2015 
års investeringsanslag med 25,5 mnkr. Därutöver ombudgeteras 17,7 mnkr av budgetö-
verskotten till år 2016 eller senare.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 2015 
Bilaga ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag år 2015 
PM - Redovisning av 2014 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering 
och omdisponering av investeringsanslag år 2015 
Protokoll TN - Inre farleden – investering 
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§ 4 Revidering av uttag av planavgift i förskott för arbete med 
områdesbestämmelser och detaljplaner 
 
Dnr 15KS57 
Delges: Byggnads- och miljönämnden  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att bifalla byggnads- och miljönämndens ordförandes förslag på så sätt  
 
att sista stycket i tabell 8 i taxa för verksamhet reglerad av plan- och bygglagen beslutad 
av kommunfullmäktige den 2 maj 2011 skall ändras till följande lydelse. I övrigt är texten 
i tabell 8 oförändrad:  
 
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip:  
1. Planprocess enligt standardförfarande: Vid samråd 70 %, vid antagande 30 %.  

2. Planprocess enligt utökat förfarande: Vid samråd 50 %, vid granskning 40 % samt ef-
ter antagande 10 %  
 
att ändringen skall gälla från och med den 1 april 2015, varvid tidigare gällande text skall 
upphöra att gälla. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att göra planprocessen 
enklare föreslår ordförande i Byggnads- och miljönämnden att revidering av uttag av pla-
navgift i förskott för arbete med områdesbestämmelser och detaljplaner beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Beslutsförslag - Revidering av uttag av planavgift i förskott för arbete med 
områdesbestämmelser och detaljplaner 

 
Inlägg görs av 
Daniel Olsson (S) och Niclas Bornegrim (M). 
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§ 5 Avgift gällande Lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) vid insatser § 9:8 
 
Dnr 14KS425 
Delges: Omvårdnadsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att införa avgift som motsvarar ett underhållsstöd. Avgiften ska gälla per förälder men 
kan prövas efter dennes betalningsförmåga att avgiften gäller fr.o.m. den 1 april 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Fr.o.m. 2014-12-01 öppnar Omvårdnad Gävle bostad med stöd och service för ungdomar 
§ 9:8 LSS. Föräldrar till barn/ungdomar som saknar egen inkomster ska i skälig ut-
sträckning bidra till kostnaden. Högsta avgift per förälder motsvarar ett underhålls-stöd, 
vilket är 1 273 kronor/månad år 2014. Om barnet vistas i föräldrahemmet reduceras av-
giften med 1/30-del för varje dygn. Avgiften fastställs i särskild utredning enligt cirkulär 
2006:54 från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Tjänsteskrivelse - Avgift gällande Lag om stöd till vissa funktionshindrade(LSS) vid 
insatser § 9:8 
Sveriges Kommuner och Landsting SKL - Cirkulär 2006-54 
Omvårdnads protokoll 2014-11-26 § 181- Avgift gällande Lag om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) vid insatser § 9:8 
 
Inlägg görs av 
Tord Fredriksen (V) 
 
Yrkande 
Tord Fredriksen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 6 Gävle Hamn AB - Framtida organisation och struktur 
 
 
Dnr 15KS73 
Delges: Gävle Hamn AB, Gävle Stadshus AB 
 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att ny inriktning och struktur för Gävle Hamn AB enligt Gävle Hamns föreslagna alterna-
tiv om-fattande terminalbolagsbildning, överförande av terminalbolag till extern part 
samt tecknande av långsiktigt koncessionsavtal  
 
att uppdra till Gävle Stadshus AB att genomföra föreslaget alternativ under förutsättning 
att rimliga ekonomiska villkor kan avtalas  
 

Ärendebeskrivning  
Gävle Hamn AB:s (GHAB) styrelse har sedan maj 2014 genomfört ett strategi och ut-
vecklings-arbete för att kunna föreslå alternativ för framtida organisation och struktur i 
Gävle Hamn. Syfte med GHAB´s verksamhet är att hamnen ska vara ett modernt inter-
modalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg samt vägtransporter möts. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Reservation från Vänsterpartiet (V) angående Gävle Hamn AB  
Tjänsteskrivelse - Gävle Hamn AB framtida organisation och struktur 
Protokollsutdrag från Gävle Stadshus AB - Gävle Hamn AB framtida organisation och 
struktur 

 
Inlägg görs av  
Hans Wahlström (S), Peter Hansson (V), Tord Fredriksen (V), Örjan Larsson (M),  
Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (FP) och Inger Käll-
grenSawela (M). 
 

Yrkande 
Hans Wahlström (S), Örjan Larsson (M), Per-Åke Fredriksson (FP) och Inger Käll-
grenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Tord Fredriksen (V) yrkar i första hand återremiss för att genomföra en djupare analys 
så att kommunen sedan ska kunna ta ställning till ett mera bearbetat förslag och i andra 
hand avslag samt att beslutet strider mot ägardirektiven. 
 

Propositionsordning 
Vid proposition på återremiss respektive att avgöra ärendet idag finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet i dag.  

 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller avslag finner ordföranden 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajournering kl. 10.20–10.30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 7 Översyn av taxor och avgifter - avgift för mat inom ordinärt 
boende  
 
Dnr 14KS455 
Delges: Omvårdnad Gävle 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att ta bort insatsen matabonnemang inom taxor och avgifter för mat inom ordinärt bo-
ende  
 

att avgiftsförändringen gäller från och med 2015-04-01. 

 

Ärendebeskrivning  

Omvårdnadsnämndens gällande taxetillämpning av insatsen matabonnemang är inte 

förenlig med Socialtjänstlagen och behandlar inte kommunens innevånare rättvist enligt 

likställighetsprincipen. Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfull-

mäktige att ändring görs i taxan. Om avgiftsförändringen justeras enligt förslaget, inne-

bär det en beräknad intäktsminskning med 4 236 kronor per månad för Omvårdnad 

Gävle. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Tjänsteskrivelse - Översyn av taxor och avgifter för mat inom ordinärt boende 
Protokoll från Omvårdnadsnämnden - Översyn av taxor och avgifter - avgift för mat 
inom ordinärt boende  
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§ 8 Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2015 
 
Dnr 15KS133 
Delges:  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enligt med presidiets reviderade förslag 
 
att godkänna verksamhetsplan för år 2015 
 
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att se efter om det är möjligt att 
delårsrapport två behandlas i kommunfullmäktige i september istället för okto-
ber. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 
2015. 
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2015 
 

Inlägg görs av  

Helene Åkerlind (FP) och Jörgen Edsvik (S) 

 
Yrkande 
Helene Åkerlind (FP) yrkar bifall till verksamhetsplanen med ett tilläggsyrkande ”att 
kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att se efter om det är möjligt att delårsrap-
port två behandlas i kommunfullmäktige i september istället för oktober.” 
Jörgen Edsvik (S) stödjer yrkandet. Kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
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§ 9 Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer i styrelser 
för kommunala bolag samt avsägelser och fyllnadsval 
 
Delges: Berörda 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval 
 
att bifalla valberedningens förslag till val av ledamöter, ersättare ordförande och vice 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Jävsnämnden from 2015-05-01  
 
att utse Lena Lundgren (S) till ordförande och Ulla Andersson (V) till vice ordförande i 
AB Gavlegårdarna 
 
att utse Mona Kolarby (S) till ordförande och Mauritz Glaumann (MP) till vice ordfö-
rande i Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
 

att utse Per Johansson (S) till ordförande och Kristina Sjöström (V) till vice ordförande i 
Gävle Energi AB 
 

att utse Hans Wahlström (S) till ordförande och Peter Hansson (MP) till vice ordförande 
i Gävle Hamn AB 
 

att utse Lars-Göran Ståhl (S) till ordförande i Gästrike Vatten AB 
 
att utse Lars-Göran Ståhl (S) till ordförande i Gävle Vatten AB 
 
samt övriga val enligt valberedningens förslag 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående val av ersättare och lekmannarevisorer i sty-
relser för kommunala bolag behandlas samt avsägelser och fyllnadsval.  
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 18 mars 2015 delas ut under 
sammanträdet. Ulrika Jidåker (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Omedelbar justering 2015-03-23 
Protokoll valberedning 2015-03-18 
 
Inlägg görs av  
Ulrika Jidåker (S), Måns Montell (M), Kjell Helling (FP), Richard Carlsson (SD), Roger 
Hedlund (SD), Marcus Zingmark (V), Lars Beckman (M) och Ann-Helen Persson (C). 
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Yrkande 
Ulrika Jidåker (S) nominerar Lena Lundgren (S) till ordförande i AB Gavlegårdarna. 
Kjell Helling (FP) nominerar Per-Åke Fredriksson (FP) till ordförande i AB Gavlegår-
darna. Marcus Zingmark (V) bifaller Ulrika Jidåkers (S) yrkande. Ann-Helen Persson (C)  
bifaller Kjell Hellings (FP) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Sluten omröstning sker eftersom ärendet avser val. 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
Valsedlarna läses upp och räknas av kommunfullmäktiges sekreterare. 
Med 30 röster för Lena Lundgren (S), 27 röster för Per-Åke Fredriksson (FP) och 8 
blanka röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ulrika Jidåkers (S) förslag att utse 
Lena Lundgren (S) till ordförande i AB Gavlegårdarna. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajournering kl. 11.20–11.25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Därefter nominerar Ulrika Jidåker (S) Ulla Andersson (V) till vice ordförande i AB Gav-
legårdarna. Kjell Helling (FP) nominerar Lars Göran Lundh (M) till vice ordförande och 
Roger Hedlund (SD) nominerar Richard Carlsson (SD) till vice ordförande i AB Gavle-
gårdarna. 
 
Sluten omröstning sker eftersom ärendet avser val. 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
Valsedlarna läses upp och räknas av kommunfullmäktiges sekreterare. 
Med 30 röster för Ulla Andersson (V), 27 röster för Lars-Göran Lundh (M) och 8 
röster för Richard Carlsson (SD) beslutar kommunfullmäktige att bifalla Ulrika  
Jidåkers (S) förslag att utse Ulla Andersson (V) till vice ordförande i AB Gavlegårdarna. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajournering kl. 12.00–13.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 10 Motion (SD) – Låt de anställda slippa delade turer 
 
 
Delges: Omvårdnad Gävle 
Dnr 14KS211 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 
att bifalla motionen 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014 väckte Roger Hedlund (SD), 
Rickard Carlsson (SD), Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) rubricerade 
motion 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen § 18 
Motionsutlåtande - Låt de anställda slippa delade turer 
 
Inlägg görs av  
Mattias Eriksson (SD), Margareta Larsson (M), Jörgen Edsvik (S), Stefan Pettersson (V), 
Helene Åkerlind (FP), Marcus Zingmark (V) och Lars Beckman (M) 
 
Yrkande 
Mattias Eriksson (SD), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (FP), yrkar bifall till 
motionen. 
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§11 Motion (C, FP, KD, M) – Tydlig och regelbunden rapportering 
till Kommunfullmäktige  
 
Delges: Kommunrevision 
Dnr 12KS166 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 
att bifalla första attsatsen i motionen samt  
 
att andra attsatsen i motionen anses besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012 , § 82, väckte Ayser Bayraktar 
(C), Roland Ericsson (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Mats Ivarsson (FP), Lili André (KD), 
Micael Dahlberg (M) och Inger KällgrenSawela (M) rubricerade motion  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag -Kommunstyrelsen § 19 
Motionsutlåtande - Tydlig och regelbunden rapportering till Kommunfullmäktige 
 
Inlägg görs av  
Per-Åke Fredriksson (FP), Daniel Olsson (S), Helene Åkerlind (FP) och  
Måns Montell (M) 
 
Yrkande  
Per-Åke Fredriksson (FP) Helene Åkerlind (FP) och Måns Montell (M) yrkar bifall till 
attsats två 
 
Daniel Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse attsats två besvarad. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Per-Åke Fredriksson (FP), Helene 

Åkerlind (FP och Måns Montell (M) bifallsyrkande till attsats två finner ordföranden att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att bifalla 
första attsatsen i motionen samt att andra attsatsen i motionen anses besvarad. 
 

Reservation 

Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas ledamöter reserve-
rar sig muntligt mot beslutet. 
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§ 12 Motion (KD) - Gävle kommun - en ekokommun 
 
Delges: KLK: s Övergripande planering, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden 
Dnr 11KS160 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011 väckte Lili André (KD) och 
Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Motionsutlåtande efter återremittering - Gävle kommun en ekokommun 
 
Inlägg görs av  
Mona Kolarby (S), Roger Persson (MP) och Jan Åke Andersson (KD) 
 
Yrkande  
Mona Kolarby (S), Roger Persson (MP) och Jan-Eric Andersson (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.  
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§ 13 Motion (KD) - Att kommunen söker utmärkelsen Blå Flagg 
för hamnar och stränder 
 
 
Delges: Kultur- och fritidsnämnden, KLK: s kommunikationsavdelning 
Dnr 11KS84 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 
att att-sats ett och två anses besvarade och att-sats tre för bifallen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, väckte Lili André (KD) och 
Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion med nedan förslag  
 
1. att Gävle Kommun ansöker utmärkelsen Blå Flagg både för hamnar och stränder.  

2. att Gävle Kommun arbetar med en miljö- och kustutveckling så kvalitetskriterier som 
märkningen Blå Flagg (BLUE FLAG) står för, uppfylls.  

3. att Gävle Kommun informerar sig om hur andra kommuner som i flera år haft utmär-
kelsen Blå Flagg arbetar med hur kvalitetskriterierna för Blå Flagg uppnås för att anlägg-
ningarna skall godkännas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Motionsutlåtande efter återremittering - Att kommunen söker utmärkelsen Blå Flagg för 
hamnar och stränder 
 
Inlägg görs av  
Jan-Eric Andersson (KD) och Lena Ålander (S) 
 
Yrkande  
Jan-Eric Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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§ 14 Motion (FP) - Utökad tillgänglighet till förskolan för föräldra-
ledigas barn  
 
Delges Utbildningsnämnden 
Dnr 13KS377 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen och uppdra till Utbildningsnämnden att utreda vilka kostnader 
eventuellt skulle uppstå om man utökade tillgången till förskola för föräldraledigas barn 
till samma nivå som för barn till arbetslösa, från 15 timmar till 25 timmar.  
 
att Utbildningsnämnden besvarar senast den 30 april 2015 för att därpå återrapportera 
resultatet av utredningen till Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013, § 140, väckte Per-Åke 
Fredriksson (FP) och Mats Ivarsson (FP) rubricerade motion 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-17 
Motionsutlåtande - Utökad tillgänglighet till förskolan för föräldraledigas barn 
 
Inlägg görs av  
Per-Åke Fredriksson (FP), Jan-Eric Andersson (KD), Leyla Tarhan (S), Martin Vadelius 
(S), Helene Åkerlind (FP), Marcus Zingmark (V) och Måns Montell (M) 
 
Yrkande  
Per-Åke Fredriksson (FP), Leyla Tarhan (S), Martin Vadelius (S), Helene Åkerlind (FP), 
Marcus Zingmark (V) och Måns Montell (M) yrkar bifall till motionen.  
 
Jan-Eric Andersson (KD) yrkar att motionen avslås. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan-Eric Andersson (KD) avslagsyr-

kande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller enligt kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Reservation  
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligt mot förslaget till förmån för sitt 
avslagsyrkande. 
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§ 15 Enkel fråga 
 

 
a Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga: Vad händer med arbetet 

med social investeringsfond? dnr 15KS89. Kommunfullmäktige medger att frågan 
får framställas. Frågan besvaras av Roger Persson (MP) kommunalråd och efter in-
lägg av Per-Åke Fredriksson (FP) förklaras debatten avslutad. 

 
 
b Birgittha Bjerkén (M) har ställt rubricerade fråga: Va-projekt Norrlandet, dnr 

15KS95. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av 
Jens Leidermark (S) Tekniska nämndens ordförande och efter inlägg av Birgittha 
Bjerkén (M) förklaras debatten avslutad. 

 
 
c Helene Åkerlind (FP) har ställt rubricerade fråga: Klimatkompensation, dnr 

15KS100. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Frågan besvaras 
av Roger Persson (MP) kommunalråd och efter inlägg av Helene Åkerlind (FP) för-
klaras debatten avslutad. 

 
 
d Lena Ödeen (FP) har ställt rubricerade fråga: Flyktingguider, dnr 15KS111 Kom-

munfullmäktige medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Gin Akgul 
Hajo (V) kommunalråd och efter inlägg av Lena Ödeen (FP) förklaras debatten av-
slutad. 

 

 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga (FP) - Vad händer med arbetet med social investeringsfond? 
Fråga (M) - Va-projekt Norrlandet 
Enkel fråga (FP) - Klimatkompensation 
Enkel fråga (FP) – Flyktingguider 
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§ 16 Interpellation (M) - Kommunikationsavdelningen 
 
Dnr 14KS448 

 
Daniel Kvarnlöf (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 
Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 beslutat att interpellationen får 
framställas. Jörgen Edsvik (S) kommunalråd har besvarat interpellationen.  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter inlägg av Daniel Kvarnlöf (M), Jörgen Edsvik (S), Lars Beckman (M), Helene Åker-
lind (FP), och Ann-Helen Persson (C) förklaras debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på interpellation - Kommunikationsavdelningen 
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§ 17 Interpellation (M) - Vad gör kommunledningen i Gävle för att 
E4:an mellan Gävle och Söderhamn ska bli dubbelfilig? 
 
Dnr 15KS49 

 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2015 beslutat att interpellationen får 
framställas. Jörgen Edsvik (S) kommunalråd har besvarat interpellationen.  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter inlägg av Lars Beckman (M), Jörgen Edsvik (S), Inger Schörling (MP), Måns Mon-
tell (M), Stefan Pettersson (V) och Hans Wahlström (S) förklaras debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar - Vad gör kommunledningen i Gävle för att E4:an mellan Gävle och 
Söderhamn ska byggas ut till dubbelfilig motorväg? 
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§ 18 Interpellation (KD) - Personalförsörjningen på Socialtjänst 
Gävle 
 
Dnr 15KS91 

 
Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. 
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2015 beslutat att interpellationen får 
framställas. Lars Öberg (S) ordförande i Socialnämnden har besvarat interpellationen.  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter inlägg av Lars Öberg (S) förklaras debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar – Personalförsörjningen på socialförvaltningen 
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§ 19 Interpellation (KD) - Rekrytering av familjehem 
 
Dnr 15KS92 
 
 

Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. 
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2015 beslutat att interpellationen får 
framställas. Lars Öberg (S) ordförande i Socialnämnden har besvarat interpellationen.  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter inlägg av Jan-Eric Andersson (KD) och Lars Öberg (S) förklaras debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar – rekrytering av familjehem 
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§ 20 Interpellation (M) - Vilka mötesregler gäller för öppenhet i 
nämnds- och styrelsemöten i Gävle kommun 
 
Dnr 15KS99 
 
 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 27 april 2015. 
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§ 21 Interpellation (FP) - Försvunna ensamkommande barn 

 
Dnr 15KS101 

 
Lena Ödeen (FP) har inlämnat rubricerad interpellation. 
Kommunfullmäktige har den 23 mars 2015 beslutat att interpellationen får 
framställas. Lars Öberg (S) ordförande i Socialnämnden har besvarat interpellationen.  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Efter inlägg av Lena Ödeen (FP) och Lars Öberg (S) förklaras debatten avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar – Försvunna ensamkommande flyktingbarn 
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§ 22 Nya motioner 
 
 

 
Beslut 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

 

a Helene Åkerlind (FP) Evelyn Klöverstedt (FP) Lena Ödeen (FP)  

 Ann-Helen Persson (C) Ayser Bayraktar (C)  

 Jämställdhet i det offentliga rummet, dnr 15KS125 

 

b Daniel Kvarnlöf (M) 

 Öppenvård inom socialtjänsten på medborgarnas villkor, dnr 15KS145 

 

c Kenneth Bognesand (M) 

 Nya ljusskyltar vid infarterna, dnr 15KS146 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (FP) (C) – Jämställdhet i det offentliga rummet 
Motion (M) - Öppenvård inom socialtjänsten på medborgarnas villkor 
Motion (M) - Nya ljusskyltar vid infarterna 
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§ 23 Nya interpellationer 
 
 
 

Inga nya interpellationer har inkommit 
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§ 24 Nya medborgarförslag 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a Låt Gävle kommun bli renast i Sverige, dnr 15KS107 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden 

 

b Personer med handikapptillstånd ska kunna parkera på torget dnr 15KS108 

 vid evenemang, Remitteras för beslut i Tekniska nämnden 

 

c Förbättra belysningen vid avfarten från E 4 - Trafikplats Gävle Södra, dnr 15KS109 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden 

 

d Att staden får en bastu på Alderholmen öppen för allmänheten, dnr 15KS110 

 Remitteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden 

 

e Säkerställ att mejeriprodukter som upphandlas i kommunen, dnr 15KS116 

 överensstämmer med den svenska djurskyddslagstiftningen 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

f Spårvägslinje från arenaområdet på Sätraåsen till city, dnr 15KS124 

 Remitteras Tekniska nämnden, åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

g Övergångsställe i korsningen Brunnsgatan och Luthergatan, dnr 15KS136 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden 

 

h Lönetillägg för finsktalande personal på finsk avdelning, dnr 15KS149 

 Remitteras för beslut i Omvårdnadsnämnden 

 

De förslag som remitteras till Byggnads- och miljönämnden och Tekniska nämnden  

övergår till Samhällsbyggnadsnämnden när den bildas. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag till KF 150323 

 

 


