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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Ledamöter  Närv. Frånv 
Tjänstgörande ersät-
tare 

Paragraf 

Marcus Zingmark (V)  X    

Maritha Johansson (V)  X    

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)  X    

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)  X    

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP)  X    

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) jäv § 17 X  Kent Edin § 17 

Birgitta Öberg (S)  X    

Ahmed Amin (S)  X    

Eva Älander (S) ordf.  X    

Martin Vadelius (S) tom § 29 X  Kent Edin from § 30 

Sanna Backeskog (S)  X    

Jörgen Edsvik (S)  X    

Åsa Wiklund Lång (S)  X    

Daniel Olsson (S)  X    

Lena Lundgren (S)  X    

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

Peter Bergström (S)  X    

Ulrika Jidåker (S)   X Per Johansson  

Lars-Göran Ståhl (S)  X    

Mona Kolarby (S)  X    

Helene Åkerlind (FP)  X    

Per- Åke Fredriksson (FP)  X    

Kjell Helling (FP)  X    

Lena Ödeen (FP)   X John-Olof Hermansson  

Evelyn Klöverstedt (FP)  X    
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Ann-Helen Persson (C)  X    

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Jan-Eric Andersson (KD)   X Rosmari Holmgren  

Lili André (KD)  X    

Inger KällgrenSawela (M)  X    

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)  X    

Niclas Bornegrim (M)  X    

Daniel Kvarnlöf (M)  X    

Anders Fogeus (M)  X    

Birgitta Juhlin (M)  X    

Ann Sophie Mattisson (M)  X    

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)  X    

Linus Gunnarsson (M)  X    

Margareta Johansson (SD)  X    

Marcus Andersson (SD) from § 35 X  Petra Hedfors tom § 34 

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    

Anita Walther (V)  X    

Kicki Larsson (MP)  X    

Henrik Sundberg (MP)   X    
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Mattias Beijmo (S)    X   

Zahra Jabbar (S)    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    

Eiran Cooper (C)   X    

Urban Sjölander (C)   X    

Rosmari Holmgren (KD)   X    

Rosalie Carlén(KD)  X    

Örjan Larsson (M)  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 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen   

 år 2015, dnr 15KS9 

 

 

Beslutsunderlag 

 Anmälan om beslutade medborgarförslag 151214 

 Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2015 

 

Inlägg görs av 

Tord Fredriksen (V) 
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§ 2 Avsägelser samt fyllnadsval med bl.a. val av kommunal-
råd, kommunalråd i opposition. Ordförande och vice ordfö-
rande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelsen samt 
övriga nämnder och bolag. 
 
 
Dnr  

Delges: Berörda 

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval för tiden  
1.1.2016–31.12.2018 och utse 
 
Hampus Forsmark (S) till ordförande och Tage Gardfjell (V) till vice ordförande i 
Kommunrevisionen. 
 
Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (L), Ann-Helen Persson (C) och  
Jan Myléus (KD) till kommunalråd. 
 
Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgul Hajo (V) och Roger Persson (MP) 
till kommunalråd i opposition. 
 
Inger KällgrenSawela (M) till ordförande och Helene Åkerlind (L) till vice ordförande 
i Kommunstyrelsen. 
 
Patrik Stenvard (M) till ordförande Eva Älander (S) vice ordförande och  
Lena Ödeen(L) till andre vice ordförande Kommunfullmäktige. 
 
Kjell Helling (L) till ordförande och Ulrika Jidåker (S) vice ordförande i Valberedningen. 
 
Morgan Darmell (M) till ordförande och Lena Bergander (C) till vice ordförande i 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Jan Rust (M) till ordförande och Karin Hedberg (C) till vice ordförande i Social 
nämnden. 
 
Evelyn Klöverstedt (L) till ordförande och Lars Widén (M) till vice ordförande i  
Utbildningsnämnden. 
 
Roland Nilsson (M) till ordförande och Kjell Helling (L) till vice ordförande i  
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Martina Kyngäs (KD) till ordförande och Kerstin Brannerydh (M) till vice ordförande i  
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Anders Jansson (M) till ordförande och Margaretha Wedin (C) till vice ordförande i  
Omvårdnadsnämnden. 
 



 

Sid 7 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Pia Jansson (M) till ordförande och Azad Taher (L) till vice ordförande i Jävsnämnden. 
 
Roland Nilsson (M) till ordförande och Eiran Cooper (C) till vice ordförande i Valnämnden. 
 
Anna-Karin Strömberg Lundgren (M) till ordförande och Maritha Johansson (V) till 
vice ordförande i Överförmyndarnämnden. 
 
Inger KällgrenSawela (M) till ordförande och Helene Åkerlind (L) till vice ordförande 
i Gävle Stadshus AB 
 
Per-Åke Fredriksson (L) till ordförande och Lars - Göran Lundh (M) till vice ordförande  
i AB Gavlegårdarna 
 
Per-Åke Fredriksson (L) till ordförande och Lars - Göran Lundh (M) till  
vice ordförande i Gavlegårdarna Förvaltnings AB. 
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Markbyggarna Gävle kommun AB 
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Gävle Parkeringsservice AB 
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Gävle Flygplats AB  
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Infanteristen Förvaltning AB 
 
Maud Lundh (M) till ordförande och Pälla Elfström (L) till vice ordförande i  
Gävle Teknikcenter Fastighet AB 
 
Erik Holmestig (C) till ordförande och Anders Fogeus (M) till vice ordförande  
i Gävle Energi AB 
 
Erik Holmestig (C) till ordförande och Anders Fogeus (M) till vice ordförande  
i Gävle Kraftvärme AB 
 
Erik Holmestig (C) till ordförande och Anders Fogeus (M) till vice ordförande  
i Gävle Energisystem AB 
 
Erik Holmestig (C) till ordförande i Bionär Närväme AB 
 
Erik Holmestig (C) till vice ordförande i Gästrike Ekogas AB 
 
Erik Holmestig (C) till ledamot i Bomhus Energi AB 
 
Örjan Larsson (M) till ordförande och John-Olov Hermansson (L) till vice ordförande 
i Gävle Hamn AB 
 
Örjan Larsson (M) till ordförande och John-Olov Hermansson (L) till vice ordförande 
i Styrelsen för Baltic See 
 
Ola Nilsson (M) till ordförande i Gästrike Vatten AB  
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Ola Nilsson (M) till ordförande i Gävle Vatten AB 
 
Linus Gunnarsson (M) föreslås som ordförande i Gästrike Återvinnare förbundsfullmäk-
tige 
 
Anders Fogeus (M) till ordförande i Revisorer för granskning av revisorskollegiets räken-
skaper och förvaltning 
 
Inger KällgrenSawela (M) till ordförande i Gemensam nämnd för Verksamhetsstöd 
 
Anitha Jabin (M) till ordförande i Styrelsen för fonden för större arbetarbostäder 
 
Birgittha Bjerkén (M) till ordförande i Styrelsen för fonden för mindre arbetarbostäder 
 
Patrik Stenvard (M) till ordförande, Eva Älander (S) och Lena Ödeen (L) till ledamöter 
i Delegation förutdelning av minnesgåva 
 
Fanny Eriksson (S) till ersättare i Socialnämnden efter Matilda Sundquist Boox (S) 
 
Morgan Darmell (M) till ledamot i Visit Hälsingland Gästrikland AB.  
 
Martina Kyngäs (KD) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Jan Myléus (KD) 
 
Jan Myléus (KD) till ledamot i Kommunstyrelsen efter Lili André (KD) 
 
Lili Andre (KD) till ersättare i Kommunstyrelsen efter Jan Myléus (KD) 
 
Kristina Hermansson Åreng (L) till nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Axel Schröder (L) 
 
Tomas Engelmark (L) till ledamot i Gästrike Återvinnare förbundsfullmäktige efter  
Per-Åke Fredriksson (L) 
 
Karin Hedberg (C) till ledamot i Socialnämnden efter Lena Osseen-Nordberg (M) 
 
Lena Osseen-Nordberg (M) ersättare i Socialnämnden efter Karin Hedberg (C)  

 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas. 
 
Kjell Helling (L) vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll valberedningen 2015-12-11 

 
Inlägg görs av 

Daniel Olsson (S), Tord Fredriksen (V) och Roger Persson (MP).  

Till protokollet antecknas att S. V och MP inte deltar i valen av Alliansens ordförande och 

vice ordförande kandidater. 
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§ 3 Förändrad kapitalstruktur i kommunkoncernen 
 
Dnr 15KS523 
Delges: Gävle Stadshus AB, samtlig bolag  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
att Gävle kommun lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 300 mnkr till Gävle Stadshus 
AB, att vidare tillskjutas till Gavlefastigheter Gävle kommun AB  
 
att Gävle Stadshus AB lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 300 mnkr till Gavlefastig-
heter Gävle kommun AB, att användas till amortering av externa lån (förmedlade via 
kommens internbank) 
 
att Gävle Stadshus AB årligen lämnar utdelning till Gävle kommun med början 2016, med 
10 mnkr, utöver de sedan tidigare kraven på utdelning med 10 mnkr avseende bostadsso-
ciala ändamål, samt att detta utdelningskrav inarbetas i justerat ägardirektiv för Gävle 
Stadshus AB för 2016 och revideras årligen  
 
att Gävle Stadshus AB, i dialog med kommunledningskontoret, årligen ser över hur kom-
munens likvida ställning skulle kunna användas inom Stadshuskoncernen för att redu-
cera kommunkoncernens upplåningsbehov, och återkomma till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ifall ytterligare kapitaltillskott skulle vara aktuellt 
 
att räntenivån på de interna lånen om 1 164 mnkr Gävle kommun lämnat till Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB, nedjusteras inför 2016 med anledning av under året fallande marknads-
räntor, samt att Gavlefastigheter Gävle kommun AB med anledning av därmed lägre ränte-
kostnader, beaktar effekten för kommunens verksamhetslokaler för 2016 
 
att Gävle Stadshus AB, i dialog med Gävle Energi AB, i kommande bokslut undersöker 
möjligheterna till extrautdelning/koncernbidrag till Gävle Stadshus AB inom ramen för 
beslutat ägardirektiv för Gävle Energi AB, att användas för amortering av externa lån i 
Gävle Stadshus AB.  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om delårsrapport 1 2015 för kommunen och de 
kommunala bolagen. I samband med detta beslut uppdrog man till kommunledningskon-
toret och Gävle Stadshus AB att ta fram förslag på kapitalstruktur i stadshuskoncernens 
bolag, hantering av interna lån och likvida medel i kommunen. I detta ärende avrapporte-
ras detta uppdrag. Till stöd har externa konsulter engagerats. Ärendet har behandlats i 
Gävle Stadshus AB 2015-11-17. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2015-11-24 § 258 

 Tjänsteskrivelse Förändrad kapitalstruktur i kommunkoncernen 

 Bilaga 1 Grafisk bild kapitalströmmar 

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S) 
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§ 4 Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och öv-

riga nämnder 

Dnr 15KS112 
Delges: Samtliga nämnder 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder att gälla från  

2016-01-01. 

 

Ärendebeskrivning 

En revidering av nämndernas reglementen har genomförts under året. Förslag till nya regle-

menten har utarbetats inom kommunledningskontoret. Förslagen har skickats på remiss till 

samtliga nämnder. Revideringen har inte syftat till att förändra sakområdena nämndernas sva-

rar för utan snarare att formalisera och tydliggöra den fördelning av ansvar och arbetsuppgifter 

som är redan är etablerad. Lagändringar eller förändringar i verksamheten är också sådant som 

har föranlett förändringar. Översynen i de delar som rör nämndernas arbetsformer och kom-

munstyrelsens roll är gjort mot bakgrund av de förslag till standardreglemente som Sveriges 

Kommuner och Landsting tagit fram.  

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2015-11-24 § 259 

 Tjänsteskrivelse - Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

 Redogörelse för hantering av synpunkter samt förändringar i gemensamma delar 

 Hantering av inkomna synpunkter vid remissomgång två 

 Förslag till nya reglementen för Kommunstyrelsen, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,  

 Valnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,  

Utbildningsnämnden, Överförmyndarnämnden, Jävsnämnden, Socialnämnden 

 Protokollsutdrag från Jävsnämnden - Översyn av reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Kultur- och fritidsnämnden - Översyn av reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Omvårdnadsnämnden - Översyn av reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. - Översyn av  

reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden - Översyn av reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Utbildningsnämnden - Översyn av reglementen 

 Protokollsutdrag med yttrande från Socialnämnden - Översyn av reglementen 
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§ 5 Kommunalt partistöd för 2016 
 
Dnr 15KS487 
Delges: KLK ekonomi, Samtliga partier 
 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 
att betala ut partistöd i enlighet med antagna regler för kommunalt partistöd i Gävle kom-

mun för år 2016. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunalt partistöd är ett stöd som syftar till att stärka partiernas roll i den kommunala 

demokratin. Enligt nya regler i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen besluta om 

att betala ut kommunalt partistöd (KL 2 kap 12 §). Partistöd betalas ut i enlighet med de reg-

ler kommunfullmäktige beslutat (KF 2014-12-15 § 13). 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2015-12-24 § 260 

 Tjänsteskrivelse – Kommunalt partistöd för 2016 

 Regler för kommunalt partistöd i Gävle kommun 

 

 
 
  



 

Sid 12 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 
§ 6 Val av ombud 2016 vid bolagsstämmor i  
Gävle Stadshus AB 

 
Dnr 15KS527 
Delges: Gävle Stadshus AB, kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande 
 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB utse kommunfullmäktiges  

ordförande med kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande som ersättare.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Med stöd av kommunstyrelsens reglemente att tillvarata kommunens intressen vid bo-

lags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som kommu-

nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, föreligger förslag att utse kommunens 

ombud till bolagsstämmor. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2015-11-24 § 261 
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§ 7 Inget återtag av IT- utrustning i Gävles kommunala skolor 
 
Dnr: 15KS526 
Delges: KLK IT avdelning 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att elever i Gävle kommuns grund- och gymnasieskolor som utrustats med personligt  

IT utrustning s.k. 1:1 enhet efter fullgjorda studier erbjuds behålla sin utrustning för  

användning vid fortsatta studier och övrigt lärande. 

 

Ärendebeskrivning  

Kostnaderna för att efter avslutat skolgång samla in utrustningen och återlämna den till 

leverantören överstiger väsentligt restvärdet på utrustningen varför det kostnadsmässigt 

för Gävle kommun vore effektivast att erbjuda eleverna att få behålla utrustningen efter 

fullgjorda studier. Från Kommunledningskontorets IT-avdelning föreligger förslag att 

Gävle kommun erbjuder eleverna att få behålla utrustningen efter fullgjorda studier. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2015-11-24 § 265 

 PM - Inget återtag av 1:1 utrustning i Gävles kommunala skolor 

 Tjänsteskrivelse - Inget återtag av skolelevernas IT utrustning i Gävles kommunala skolor 

 

Inlägg görs av  

Evelyn Klöverstedt (L) och Martin Vadelius (S). 
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§ 8 Gästrike Räddningstjänstförbund - Taxor och avgifter 
2016 avseende myndighetsutövning 

 
Dnr: 15KS464 
Delges: Gästrike Räddningstjänstförbund 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att fastställa “taxor och avgifter 2016” för Gästrike Räddningstjänstförbund enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Räddningstjänst har inkommit med ett förslag om höjning av taxorna för myn-

dighetsutövning enligt bifogad bilaga. Taxan för tillsyn förändrades inför 2015 genom en 

smärre höjning av kostnaden för påföljande timme från 950 till 1000 kr. Vidare infördes 

några nya avgiftskategorier år 2015 p.g.a. ändrad lagstiftning (se 14KS372). 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 267 

 Gästrike Räddningstjänstförbund - Taxor och avgifter 2016 avseende  

myndighetsutövning 

 Tjänsteskrivelse - Gästrike Räddningstjänstförbund - taxor och avgifter 2016  

avseende myndighetsutövning 

 

Inlägg görs av  

Måns Montell (M) och Åsa Wiklund Lång (S) 

 

Yrkande 

Måns Montell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 9 Riktlinjer för markanvisningsavtal 
 
Dnr: 15KS505 
Delges: KLK Övergripandeplanering 
 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att återremittera ärendet samt uppdra till kommunledningskontoret att under ärendets be-

slutsgång bjuda in byggmarknadens aktörer för frågestund 

 

Ärendebeskrivning  

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan Gävle kommun och en byggherre 

som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor för-

handla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt mark-

område för bebyggande. Markanvisningar regleras i Lag (2014:899) om riktlinjer för kom-

munala markanvisningar. Reglerna är tillkomna för att öka transparensen vid marktilldel-

ningar. Riktlinjerna för markanvisningar ska enligt lagen innehålla kommunens utgångs-

punkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, hand-

läggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-

prissättning. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2015-10-13 § 232 

 Riktlinjer för markanvisningar i Gävle kommun 

 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för markanvisningsavtal 

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Isabella Bexell (V), Marcus Zingmark (V) 

och Helene Åkerlind (L) 

 

Yrkande  

Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inger KällgrenSawela (M) yrkar att ärendet återremitteras samt att uppdra till kommun-

ledningskontoret att under ärendets gång bjuda in byggmarknadens aktörer för fråge-

stund.  

 

Isabella Bexell (V) yrkar i första hand följande tilläggsattsats: att om anvisningen avser 

mark för hyresrätter kan krav komma att ställas på hyresnivåer. Detta påverkar i så fall 

prisnivån. I andra hand återremiss. 

 
Propositionsordning 

Vid proposition på att avgöra ärendet i dag respektive återremiss finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
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Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Vid proposition på Inger KällgrenSawela (M) återremissyrkande och Isabella Bexell (V)  

yrkande finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller Inger KällgrenSawela (M) 

återremissyrkande. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Inger KällgrenSawela (M) återremiss- 

yrkande. 
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§ 10 Riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Dnr: 15KS506 
Delges: KLK Övergripande Planering 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 

 

Ärendebeskrivning  

Ett exploateringsavtal definieras enligt plan- och bygglagen som ett avtal som avser ge-

nomförande av en detaljplan omfattande mark som inte ägs av kommunen. Enligt 

samma lag anges att om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen 

anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska 

ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomföran-

det av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av  

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. I bilagt förslag anges vilka riktlinjer för 

exploateringsavtal som föreslås att gälla för Gävle kommun. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-24 § 269 

 Riktlinjer för exploateringsavtal 

 Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för exploateringsavtal 

 

Inlägg görs av  

Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S). 

 

Yrkande  

Inger KällgrenSawela (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på att avgöra ärendet i dag respektive återremiss finner ordföranden att 

kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 11 Antagande av planprogram Gävle Strand etapp 3 
 
Dnr: 13KS138 
Delges:  
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att anta Program Gävle Strand etapp 3 som ett underlag inför den kommande detaljplane- 

läggningen, markanvisningen och exploateringsprojektet. 

 

Ärendebeskrivning  

Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (SBU) den 3 no-

vember 2015 som antog programmet och föreslår att Kommunstyrelsen och Kommunfull-

mäktige besluta det-samma. Programmet syftar till att skapa en gemensam idé av utveckl-

ingen på Gävle Strand etapp 3 utifrån ett långsiktigt hållbart och attraktivt perspektiv. 

Programmet ska kunna fungera som riktlinje för kommande detaljplaner och ge underlag 

för exploateringsekonomiska överväganden. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 270 

 Tjänsteskrivelse program etapp 3 Gävle Strand  

 151013 GS3 reviderad programhandling  

 GS3 Bilagor samrådsredogörelsen  

 Samrådsredogörelse GS3 150923  

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S) 

 

Yrkande  

Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 12 Ändring i Förbundsordning för Samordningsförbund Gäv-
leborg gällande styrelseledamöter 
 

Dnr: 15KS535 

Delges: Samordningsförbund Gävleborg 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att Gävle kommun godkänner bilagda förbundsordning för Samordningsförbund Gävle-

borg, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag om ändring i § 5 avseende utökning av  

antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare. 

 

Ärendebeskrivning  

Samordningsförbund Gävleborg bildades år 2014 efter att nya lagen om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft (Finsam). Samordningsförbundets upp-

drag är att samverka i länet för personer med behov av samordnad, arbetslivsinriktad re-

habilitering. Kommunstyrelsen fick information vid sitt sammanträde den 27 oktober 

2015 om bl.a. att revidering av tidigare beslutade förbundsordning var under bearbetning. 

Förbundsstyrelsen föreslår samordningsförbundets medlemmar om ändring i § 5 gäl-

lande Styrelsen. Förbundet består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lands-

tinget Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordans-

tig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn varav kommunerna utser tillsam-

mans fyra ledamöter och fyra ersättare. Revidering av förbundsordningen innebär att sty-

relsen består av åtta ledamöter och åtta ersättare genom att ändra representationen från 

kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 271 

 Tjänsteskrivelse - Ändring av ledamöter för kommunerna  

 Skrivelse från Samordningsförbund Gävleborg - Förslag om ändring i Förbundsord-

ning för Samordningsförbund Gävleborg  

 Protokollsutdrag Samordningsförbund Gävleborg - Ändring i förbundsordning  

 Bilaga - Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg  

 Samordningsförbund - protokoll 151030  
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§ 13 Budgetprocess inom Gävle kommun 
 

Dnr: 15KS524 

Delges: KLK Ekonomi, samtliga nämnder och bolag 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
att Kommunplanen, inklusive skattesats, fastställs av kommunfullmäktige i juni  

 

att Kommunplanen från och med 2016 inte ska innehålla nämndernas och bolagens verk-

sam-hetsplaner  

 

att tekniska justeringar av Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige i december  

 

att kommunfullmäktige vid ett valår tar nytt beslut i december om Kommunplanen till-

sammans med de tekniska justeringarna  

 

att nämnder och bolag efter dialog med kommunledningskontoret, tar beslut om verk-

samhetsplaner i november, samt att dessa genom kommunstyrelsen anmäls till kommun-

fullmäktige i december att kommunledningskontoret vid behov medges smärre juste-

ringar i tidplanen  

 

Ärendebeskrivning  

Kommunledningskontoret föreslår en förändrad ekonomiprocess, där kommunens bud-

get, Kommunplanen med utblick, fastställs i juni, tekniska justeringar av fastställd kom-

munplan beslutas i december, samt att nämnder och bolag beslutar om verksamhetspla-

ner i november, och att dessa genom kommunstyrelsen anmäls till kommunfullmäktige i 

december. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 273 

 Tjänsteskrivelse Förändrad budgetprocess 2016  

 Bilaga 1 Ekonomiprocess för budget och verksamhetsplanering 2016  

 Bilaga 2-Förändrad budgetprocess 2016  

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S) och Inger KällgrenSawela (M). 

 

Yrkande  

Jörgen Edsvik (S) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag. 
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§ 14 Ändring av bolagsordningar för Gavlefastigheter Gävle  
Kommun AB samt Markbyggarna AB  
Dnr: 15KS541 

Delges: Gavlefastigheter AB 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna föreslagna ändringar och fastställa bifogade bolagsordningar för Gavle-

fastig-heter Gävle kommun AB samt Markbyggarna AB 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 om centralisering av fordonsansvar samt att i 

an-slutning till överföringen av fordonsansvaret ska ägardirektiv och bolagsordning för 

Gavlefas-tigheter Gävle kommun respektive bolagsordning för Markbyggarna som ägs av 

Gavlefastig-heter Gävle kommun AB revideras. Ärendet har behandlats i Gävle Stadshus 

AB 2015-11-17. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 274 

 Tjänsteskrivelse Förändrade Bolagsordningar Markbyggarna och Gavlefastigheter  

 Bolagsordning Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2015-11-17 med ändringar  

 Bolagsordning Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2015-11-17 ny lydelse  

 Bolagsordning Markbyggarna Gävle kommun AB 2014-09-18-med ändringar  

 Bolagsordning Markbyggarna Gävle kommun AB 2014-09-18-ny lydelse  
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§ 15 Ändrat ägardirektiv för Gavlefastigheter  
Gävle kommun AB 
Dnr: 15KS209 

Delges: Gavlefastigheter AB 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna föreslagna ändringar och fastställa bifogat ägardirektiv 2016 för  

Gavlefastigheter Gävle kommun AB 

 

Ärendebeskrivning  

Med anledning av föregående beslut gällande bolagsordningar för Gavlefastigheter Gävle 

kommun AB samt Markbyggarna AB ska ägardirektiv revideras. Ärendet har behandlats i 

Gävle Stadshus AB 2015-11-17. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-24 § 275 

 Tjänsteskrivelse Förändrat ägardirektiv Gavlefastigheter Gävle Kommun AB GFAB 

2016  

 Ägardirektiv Gavlefastigheter Gävle Kommun AB GFAB 2015-11-17 med ändringar  

 Ägardirektiv Gavlefastigheter Gävle Kommun AB GFAB 2015-11-17 ny lydelse 2  
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§ 16 Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB och de kommunala bo-
lagen 2016 
Dnr: 15KS221 
Delges: Gävle Stadshus AB 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna föreslagna ändringar och fastställa bifogat ägardirektiv 2016 för  

Gävle Stadshus AB 

 

Ärendebeskrivning  

Som en följd av översynen av kapitalstrukturen i kommunkoncernen, § 258 behöver nu-

varande ägardirektiv för Gävle Stadshus AB revideras. Ärendet har behandlats i Gävle 

Stadshus AB 2015-11-17. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-24 § 276 

 Tjänsteskrivelse Förändrat ägardirektiv Gävle Stadshus AB (GSAB) 2016  

 Bilaga 1 Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2016 med ändringar  

 Bilaga 2 Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2016 ny lydelse  
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§ 17 Gemensamt sälj- och marknadsföringsbolag för besöks-nä-
ringen i Gävleborg  

Dnr: 15KS465 

Delges: Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Hälsing-

land Gästrikland AB  

 

att godkänna att Gävle kommun tecknar 25 procent av aktierna i Visit Hälsingland Gäst-

rikland AB (bolagets aktiekapital är 50 000 kr)  

 

att uppmärksamma valberedningen på Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens för-

slag på hantering av val till bolaget 

 

Ärendebeskrivning  

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet gällande frågan om att 

Gävle kommun blir ägare och tillsammans med övriga Gästrikekommuner bli en del av 

Visit Hälsingland Gästrikland AB och föreslår att Gävle kommun går in som 25 % ägare i 

Visit Hälsingland Gästrikland AB. Genom att bli delägare i bolaget Visit Hälsingland- 

Gästrikland AB utvecklas Gävle kommuns möjligheter till samverkan/samverkan med öv-

riga i regionen som arbetar inom besöksnäringen. Slutmålet är en långsiktig plan för tur-

ismens utveckling i regionen. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-24 § 279 

 Tjänsteskrivelse - Gemensamt sälj- och marknadsföringsbolag för besöksnäringen i  

Gävleborg  

 Protokollsutdrag Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  

 Tjänsteskrivelse - Gemensamt sälj- och marknadsföringsbolag för besöksnäringen i 

Gävleborg  

 Gemensamt sälj- och marknadsföringsbolag för besöksnäringen i Gävleborg  

 Finansiering av Visit Hälsingland Gästrikland  

 Utkast Aktieägaravtal 150331  

 Utkast Bolagsordning Visit Hälsingland Gästrikland  

 Utdrag ur protokoll regionstyrelsen i Gävleborg 2012-03-23  

 Utdrag ur protokoll regionstyrelsen i Gävleborg 2014-11-21  

 Bilaga Gästbok- Gävle  

 

Inlägg görs av  

Inger KällgrenSawela (M), Ahmed Amin (S), Hans Wahlström (S) Lars Beckman (M) Jör-

gen Edsvik (S) och Helene Åkerlind (L). 
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Yrkande 

Ahmed Amin (S), Hans Wahlström (S) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunsty-

relsens förslag. 

 

Inger KällgrenSawela (M), Lars Beckman (M) och Helene Åkerlind (L) yrkar avslag på 

ärendet. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive avslag finner ordföran-

den att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation  
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig muntligt 

mot förslaget. 
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§ 18 Förändring av verksamhetsområden för Gävle  
Vatten AB 
Dnr: 15KS547 

Delges: Gävle Vatten AB 
 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att justera verksamhetsområde för vatten och spillvatten eller dagvatten enligt 

kartbilaga 1-12 samt 15 

 

att utöka verksamhetsområde för dagvatten enligt kartbilaga 13 

 

att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt kartbilaga 14 

 

Ärendebeskrivning  

Från Styrelsen Gävle Vatten AB har begäran om utökning av verksamhetsområdet för vat-

ten, spillvatten respektive dagvatten inlämnats. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 292 

 Utökning av verksamhetsområde för Gävle Vatten AB 

 Protokollsutdrag med beslut om förändring av verksamhetsområden för Gävle Vatten AB 
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§ 19 Ändring av Gävle kommuns avtal med Migrations-
verket avseende mottagande av ensamkommande barn 
Dnr: 15KS577 

Delges: Socialnämnden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att Gävle kommun ska för år 2016 teckna avtal med Migrationsverket omfattande ett mot-

tagande av 315 ensamkommande asylsökande barn 

 

att bemyndiga socialnämnden att under året justera avtalet med Migrationsverket upp till 

en maximal nivå av 315 ensamkommande barn 

 

att paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att bemyndiga socialnämnden att vid framtida be-

hov fatta beslut om ändring gällande avtal med Migrationsverket. Alla kommuner i Sverige 

kan enligt Lagen om mottagande av asylsökande bli skyldiga att ta emot ensamkommande 

barn. Gävle kommun, via beslut i socialnämnden, tecknade i november 2014 reviderat avtal 

om mottagande av ensamkommande barn med Migrationsverket. Nu gällande avtalet omfat-

tar totalt 74 platser, varav minst 32 för asylsökande och 42 för barn med uppehållstillstånd. 

Frågan om att acceptera fördelningstalet på drygt 300 barn har hänskjutas till Kommunfull-

mäktige. Beslut om att succesivt under året höja avtalsnivån så att den vid slutet av året har 

nått 315 barn föreslås att kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden.   

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-12-08 § 284 

 Tjänsteskrivelse från Socialtjänsten - Ändring av Gävle kommuns avtal med  

  Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn 

 Protokollsutdrag 2015-12-07 från Socialnämnden 

 
Inlägg görs av  

Daniel Kvarnlöf (M), Richard Carlsson (SD), Lars Öberg (S), Maritha Johansson (V), 

Martin Vadelius (S), Ahmed Amin (S), Roger Persson (MP), Helene Åkerlind (L), Roger 

Hedlund (SD) Marcus Zingmark (V), Lili Andre (KD) och Ann-Helen Persson (C).  

 

Yrkande  

Daniel Kvarnlöf (M), Lars Öberg (S), Maritha Johansson (V), Martin Vadelius (S), Ahmed 

Amin (S), Roger Persson (MP), Helene Åkerlind (L), Marcus Zingmark (V), Lili Andre 

(KD) och Ann-Helen Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Richard Carlsson (SD) och Roger Hedlund (SD) yrkar avslag på ärendet. 
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Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och Richard Carlsson och Roger 

Hedlund (SD) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation  

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
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§ 20 Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2016 
Dnr: 15KS593 

Delges:  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 
 
att godkänna verksamhetsplan för år 2016 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2016. 

 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2015 

 

 
  



 

Sid 30 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 
§ 21 Medborgarförslag - Evenemang med att bränna Gävle-
bocken efter jul 
 
Dnr: 14KS434 
Delges: Förslagsställaren, KLK kommunikationsavdelning 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget avslaget 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014, § 18 väcktes rubricerade 

medborgarförslag.  

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-09-15 § 211 

 Medborgarförslagsutlåtande - Evenemang med att bränna Gävlebocken efter jul 
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§ 22 Medborgarförslag - Citycamping längs E16 i området 
vid Valbo köpcentrum 
 
Dnr: 14KS71 
Delges: Förslagsställaren, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget avslaget 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014, § 17 väcktes rubricerade med-

borgarförslag.  

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-09-15 § 212 

 Medborgarförslagsutlåtande - Citycamping längs E16 i området vid Valbo köpcentrum 

  

  



 

Sid 32 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 23 Medborgarförslag - Skapa ATV-leder för fyrhjulingar 
 
Dnr: 14KS63 
Delges: Förslagsställaren, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, § 23, väcktes rubricerade 

medborgarförslag.  

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-09-15 § 213 

 Medborgarförslagsutlåtande - Skapa ATV- leder för fyrhjulingar 

  



 

Sid 33 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 24 Medborgarförslag - Säkerställ att mejeriprodukter som 
upphandlas i kommunen överensstämmer med den svenska 
djurskyddslagstiftningen 
 
Dnr: 15KS116 
Delges: Förslagsställaren, KLK inköpsstrateg 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2015, § 24, väcktes rubricerade medborgarför-

slag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-10-13 § 227 

 Medborgarförslagsutlåtande - Säkerställ att mejeriprodukter som upphandlas i kommunen  

överensstämmer med den svenska djurskyddslagstiftningen. 

 

Inlägg görs av  
Erik Holmestig (C) 

 

 

  



 

Sid 34 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 25 Medborgarförslag - Gävle kommun bör bilda en intresse-
grupp för att skydda Gavleåns vatten 
 
Dnr: 15KS404 

Delges: Förslagsställaren, KLK Övergripandeplanering 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att bifalla medborgarförslaget samt att ge ett uppdrag till kommunledningskontoret att initiera  

bildandet av en arbetsgrupp. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2014, § 18, väcktes rubricerade  

medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-10-13 § 228 

 Medborgarförslagsutlåtande - Gävle kommun bör bilda en intressegrupp för att skydda 

Gavleåns vatten 

 

Inlägg görs av  

Hans Wahlström (S), Lars-Göran Ståhl (S) och Inger KällgrenSawela (M) 

 

Yrkande 

Hans Wahlström (S), Lars-Göran Ståhl (S) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till  

kommunstyrelsens förslag. 

 

  



 

Sid 35 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 26 Medborgarförslag - Gävle kommun bör ta fram en  
kvalitetsguide  

Dnr: 13KS29 

Delges: Förslagsställaren 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013, § 39 c, väcktes rubricerade  

medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-10-13 § 228 

 Medborgarförslagsutlåtande - Gävle kommun bör ta fram en kvalitetsguide  

 

 

  



 

Sid 36 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 27 Medborgarförslag - Möjliggöra för FMCK så att de kan 
upprätta ett träningsspår för godkänd och laglig enduroåkning 
Dnr: 13KS29 

Delges: Förslagsställaren, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2014, § 23, väcktes rubricerade  

medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-10-13 § 230 

 Medborgarförslagsutlåtande - Möjliggöra för FMCK så de kan upprätta ett träningsspår  

för godkänd och laglig enduroåkning. 

 

  



 

Sid 37 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 28 Medborgarförslag - Djurvänliga alternativ vid servering 
i offentlig miljö 
Dnr: 15KS195 

Delges: Förslagsställaren, KLK inköpsstrateg 

 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015, § 13, väcktes rubricerade  

medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-10-13 § 231 

 Medborgarförslagsutlåtande - Djurvänliga alternativ vid servering i offentlig verksamhet. 

 

Inlägg görs av  

Elin Lundgren (S). 

 

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

Ajournering kl. 11.50–13.20  

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

  



 

Sid 38 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 29 Allmänhetens och politikers frågestund 
 
 
 
Inga frågor är inlämnade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Sid 39 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 Interpellation (M) – Bästa miljökommun 
Dnr: 15KS429 

 
 
Linus Gunnarsson (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Roger Persson (MP) kommunalråd har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Linus Gunnarsson (M), Roger Persson (MP), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation – Bästa miljökommun 

 
  



 

Sid 40 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 Interpellation (M) – Den framtida regionindelningen 
Dnr: 15KS430 

 
 
Måns Montell (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015 beslutat att interpellationen får framställas. 

Jörgen Edsvik (S) kommunalråd har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Måns Montell (M), Jörgen Edsvik (S) och Mattias Eriksson (SD), förklaras  

debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation – Den framtida regionindelningen 

  



 

Sid 41 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 
§ 32 Interpellation (M) – Farthinder 
Dnr: 15KS472 

 
 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 

interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 22 februari 2016. 

  



 

Sid 42 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 33 Interpellation (L) – Heltid förskola för barn till föräldra-

lediga 
Dnr: 15KS481 

 
 
Helene Åkerlind (L) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martin Vadelius (S) utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Helen Åkerlind (L) och Seppo Laine (V), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på interpellation – Heltid förskola för barn till föräldralediga 

 
  



 

Sid 43 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 34 Interpellation (L) – Fritidshemsverksamhet 
Dnr: 15KS482 

 
 
Helene Åkerlind (L) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martin Vadelius (S) utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Helen Åkerlind (L) och Seppo Laine (V), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på interpellation – Fritidshemsverksamhet 

 
  



 

Sid 44 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 35 Interpellation (L) – Hur mycket kostar skolskjutsen 
Dnr: 15KS494 

 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 

interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 22 februari 2016. 

 
  



 

Sid 45 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 36 Interpellation (KD) – Socialtjänstens samarbetsavtal 

med ideella organisationer 
Dnr: 15KS495 

 
 
Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Lars Öberg (S) Socialnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Lili André (KD) och Lars Öberg (S), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på interpellation – Socialtjänstens samarbetsavtal med ideella organisationer 

  



 

Sid 46 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 37 Interpellation (KD) – Vad görs för att förhindra avhopp 

från gymnasieskolan? 
Dnr: 15KS496 

 
 
 
Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martin Vadelius (S) utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Lili André (KD) och Seppo Laine (V), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation – Vad görs för att förhindra avhopp från gymnasieskolan? 

  



 

Sid 47 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 38 Interpellation (C) – Fältassistenter i våra stadsdelar 
Dnr: 15KS497 

 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 

interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 22 februari 2016. 

 
  



 

Sid 48 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 39 Interpellation (M) – Hur säkerställer vi att varje elev i 

Gävle kommuns kommunala skolor får tillräcklig skollunch? 
Dnr: 15KS498 

 
 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martin Vadelius (S) utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Lars Beckman (M) och Seppo Laine (V), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation – Hur säkerställer vi att varje elev i Gävle kommuns kommunala  

skolor får tillräcklig skollunch? 

  



 

Sid 49 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 40 Interpellation (M) – Trafiksituationen vid de kommunala 

skolorna i Gävle kommun 
Dnr: 15KS499 

 
 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2015 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martin Vadelius (S) utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen.  

 

Efter inlägg av Lars Beckman (M) och Seppo Laine (V), förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation – Trafiksituationen vid de kommunala skolorna i Gävle kommun 

  



 

Sid 50 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 
§ 41 Nya motioner 
 
 
 
Inga nya motioner har lämnats in. 

 

  



 

Sid 51 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 42 Nya interpellationer 
 
 
 
Inga nya interpellationer har lämnats in. 

 
  
  



 

Sid 52 (52)  

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2015-12-14 

 
 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 43 Nya medborgarförslag 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 
a Gör Drottninggatan till paradgata dnr 15KS468 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

b Gör om parkeringen vid Fiskargatan, eventuellt med parkeringsavgift dnr 15KS553 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

c Erbjud alla folkbokförda ungdomar mellan 7-19 år fria resor inom kommunen  

 med X-trafik, dnr 15KS557 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

d Ta bort det pyrotekniska (Fyrverkeri) inslaget vid den årliga invigningen  

 av Gävlebocken, dnr 15KS576 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

e Bygg en gång- och cykelväg mellan Hagaström och Owe Jansson i Valbo, dnr 15KS601 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

f Öppna upp fler ingångar till ishallen och bygg fler omklädningsrum på Testebovallen,  

 dnr 15KS602 - Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden efter 

 samråd med Gavle Fastigheter AB 

 

g Låt föräldrar med barn i vagn åka buss gratis samt alla barn under 15 år dnr 15KS609  

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag till KF 151214 


