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Ledamöter 
 

Närv. Frånv 
Tjänstgörande 

ersättare 

Paragraf 

Marcus Zingmark (V)   X Sandra Söderqvist  

Maritha Johansson (V) Tom § 10 X  Seppo Laine  From § 11 

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)  X    

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)  X    

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP) Tom § 11 X  Kicki Larsson From § 12 

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) 1:e vice ordf.  X    

Martin Vadelius (S)   X Mattias Beijmo  

Sanna Backeskog (S)  X  Zahra Jabbar  

Jörgen Edsvik (S) Tom § 11 X  Kristina Hellström From § 12 

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 Lena Ålander  

Per Johansson (S)   X Ismet Uzun  

Lars-Göran Ståhl (S)  X    

Mona Kolarby (S) Tom § 5 X  Kent Edin From § 6 

Helene Åkerlind (L)  X    

Per- Åke Fredriksson (L)  X    

Kjell Helling (L)  X    

Lena Ödeen (L) 2:e vice ordf  X    

Evelyn Klöverstedt (L)  X    

Ann-Helen Persson (C) Tom § 16 X  Urban Sjölander From 17 
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Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C) Tom § 5 X  Eiran Cooper From § 6 

Jan-Eric Andersson (KD)   X Rosmari Holmgren  

Lili André (KD)  X    

Jan Myléus (KD) K-råd m  

yttranderätt 

 X    

Inger KällgrenSawela (M)  X    

Måns Montell (M)   X Örjan Larsson  

Anders Jansson (M)  X    

Margareta Larsson (M)  X    

William Elofsson (M)  X    

Birgittha Bjerkén (M)  X    

Lars Beckman (M)  X    

Patrik Stenvard (M) Ordf.  X    

Pia Jansson (M)  X    

Niclas Bornegrim (M) Tom § 13 X  Mårten Berglund From § 14 

Daniel Kvarnlöf (M)  X    

Anders Fogeus (M)  X    

Birgitta Juhlin (M)  X    

Ann Sophie Mattisson (M) Tom § 13 X  Maud Lundh From § 14 

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)   X Lars-Göran Lundh  

Linus Gunnarsson (M)   X Lars Widén  

Margareta Johansson (SD)  X    

Marcus Andersson (SD)  X    

Ingela Vester (SD) Tom § 5 X  Carl Ekenberg From § 6 

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    

Lena Ålander (S)   X    

Ismet Uzun (S)   X    

Markus Kristiansson (S)    X    

Wellington Ikuobase (S)   X   

Rolf Wiberg (S) Tom § 5 X    

John-Olof Hermanson (L)   X    

Margareta Hofenstam (L)   X    

Kari Axelsson (L)   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   

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   

Pekka Seitola (M)  X    

Carl Ekenberg (SD)   X    

Oskar Moström (SD)    X   

Marcus Lagerroos (SD)  X    

Åsa Hedström  X    
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§1: Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 

Dnr 16KS5 
 

Ärendebeskrivning 
A. Kerstin Stensson (S)  och Petra Hedfors (SD)  har har avsagt sig sina uppdrag 

som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Rolf Wiberg (S) 
till ny ersättare efter Kerstin Stensson (S) och Åsa Hedström (SD) till ny 
ersättare efter Petra Hedfors (SD) 

 

B. Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 

 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder, dnr 264528 
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§2: Årsredovisning år 2015 för kommunen och de 
kommunala bolagen 

Delges:  
Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi, Revision 

Dnr 15KS554 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag 

 

att godkänna årsredovisningen 2015 för kommunen och kommunkoncernen 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att godkänna granskning av revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning 2015 

att stödja revisionens anmärkning mot Kommunstyrelsen för sättet att redovisa 
hyresavtal inte har prövats mot regelverket för god redovisningssed, samt kritik 
mot Kommunstyrelsen för underlåtenheten att följa regelverken gällande 
komponentavskrivning. Den i årsredovisningen intagna motiveringen är inte skäl 
för avvikelsen. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i Kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet 

att bevilja de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt av SEB 
upprättade årsredovisningar och årsbokslut för kommunens donationsstiftelser 
samt SEB Årssammandrag för Gävle kommuns donationsstiftelser. Totalt finns 89 
stiftelser och för samförvaltade stiftelser som har tillgångar överstigande 10 
basbelopp har Årsredovisningar upprättats och för övriga stiftelser med tillgångar 
understigande 10 basbelopp har Årsredovisningar, exklusive förvaltningsberättelse 
upprättats. 
Hampus Forsmark (S) och Gunilla Beckman Ljung från kommunrevisionen 
föredrog revisionsrapporten. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin 
(S), Daniel Olsson (S), Lars Öberg (S), Mattias Eriksson (SD), Lena Ålander (S), 
Hans Wahlström (S), Anders Jansson (M), Håkan Ahlenius (S), Markus Andersson 
(SD), Lena Lundgren (S), Helene Börjesson (MP), Roger Persson (MP), Tord 
Fredriksen (V), Gin Akgul Hajo (V), Maritha Johansson (V), Richard Carlsson (SD), 
Evelyn Klöverstedt (L) och Anders Fogeus (M). 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin 
(S), Daniel Olsson (S), Lars Öberg (S), Mattias Eriksson (SD), Lena Ålander (S), 
Hans Wahlström (S), Anders Jansson (M), Håkan Ahlenius (S), Markus Andersson 
(SD), Lena Lundgren (S), Helene Börjesson (MP), Roger Persson (MP), Tord 
Fredriksen (V), Gin Akgul Hajo (V), Maritha Johansson (V), Richard Carlsson (SD), 
Evelyn Klöverstedt (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag angående 
årsredovisning 2015. 
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Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S), yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens rapport angående revisorernas anmärkning gällande leasing 
och komponentavskrivningar. 

Antecknas till protokollet att ledamöter och ersättare som var invald i 
kommunstyrelsen 2015 ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet till kommunstyrelsen 
pga. jäv. 

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

Ajournering: kl. 10:30-10:50 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 94, dnr 263027 

 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 för kommunen och koncernen, dnr 
15KS554-1 

 Årsredovisning år 2015 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 
15KS554-2 

 Undertecknad revisionsberättelse 2015, dnr 264556 

 Revisionsberättelse 2015 sidhänvisningar t bilaga 1 2016-04-28, dnr 264555 

 Bilaga 1 Revisionsberättelse 2015, dnr 264553 

 Granskningsrapport Årsredovisning 2015 - slutlig, dnr 264557 

 Granskning av revisorskollegiets förvaltning 2015, dnr 264552 

 Kommunstyrelsen protokoll 2016-05-17, dnr 265893 

 Tjänsteskrivelse - Yttrande Leasing och komponentavskrivningar, dnr 265424 

 Bilaga - Granskningsrapport Årsredovisning, dnr 265425 

 Bilaga - redovisning av hyra - leasingavtal, dnr 265426 
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§3: Balansering av resultat till resultatfonder år 2015 

Delges:  
Samtliga nämnder, KLK ekonomi 

Dnr 16KS143 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för nämndernas resultatfonder 2015 redovisade under eget kapital 
tillförs/belastas medel enligt följande: 

att i samband med beslut om mål och ramar 2016 återkomma till hur 
Omvårdnadsnämnden ska hantera den sedan år 2016 kvarstående negativa 
resultatfonden. 

 Tekniska nämndens samt Byggnads och miljönämndens ingående balanser 
med totalt 16,8 mnkr överförs till Samhällsbyggnadsnämnden 

 Kommunstyrelsens resultatfond tillförs 5,9 mnkr. 

 Överförmyndarnämndens resultatfond belastas med -0,3 mnkr. 

 Revisorskollegiets resultatfond tillförs 0,3 mnkr. 

 Samhällsbyggnadsnämndens resultatfond tillförs 2,5 mnkr. 

 Jävsnämndens resultatfond tillförs 0,2 mnkr 

 Kultur och fritidsnämndens resultatfond tillförs 5,2 mnkr. 

 Utbildningsnämndens resultatfond tillförs 14,2 mnkr. 

 Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens resultatfond tillförs 5,1 mnkr. 

 Socialnämndens resultatfond belastats med -1,9 mnkr. 

 Omvårdnadsnämnden resultatfond belastas med -5,3 mnkr. 

Ärendebeskrivning 
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till hantering av årets över- och 
underskott. Resultatreglering år 2015 påverkas av kommunstyrelsens beslut 
angående "Riktlinjer för resultatfonder". Riktlinjerna innebär att nämnd i samband 
med bokslut ska redovisa hur resultat uppstått. Utifrån denna redovisning och 
analys föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds 
resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet ska 
åtgärdas inom en tid av två år. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 89, dnr 263023 

 Tjänsteskrivelse - Balansering av resultat till resultatfonder 2015, dnr 16KS143-
1 

 Redovisning av underlag till föreslagen balansering av 2015 års resultat till 
resultatfonder, dnr 16KS143-2 
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§4: Revidering av placeringsreglemente för 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 

Delges:  
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB; KLK ekonomi. 

Dnr 16KS38 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna Placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings 
AB 

 

Ärendebeskrivning 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har inkommit med en skrivelse med 
begäran om att kommunfullmäktige skall yttra sig avseende en revidering av 
placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. 

 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) och Åsa Wiklund Lång (S) 

 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) och Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 72, dnr 263012 

 Tjänsteskrivelse Placeringsreglemente Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB, dnr 16KS38-3 

 Skrivelse - Revidering av placeringsreglemente för Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB, dnr 16KS38-1 

 Placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, dnr 
16KS38-2 
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§5: Upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern 

Delges:  
Santliga nämnder och bolag, Gästrike Inköp 

Dnr 16KS100 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

anta slutgiltig version till Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tidigare lämnat remissvar till Inköp Gävleborg på tidigare 
versioner av förslag till ny upphandlingspolicy, både Dnr 14KS460 och 15KS326. 
Kommunstyrelsen har av Inköp Gävleborg nu fått en slutgiltig version av 
upphandlingspolicy för godkännande och antagande i respektive kommuns 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. "Slutgiltigt förslag till 
upphandlingspolicy"(bilaga 1) samt "Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga 
affärer (bilaga 2) I Inköp Gävleborgs underlag "missiv till upphandlingspolicy" 
(Bilaga 1) anges att målet är respektive fullmäktige antar policyn senast 2016-03-
31. Den försening som uppstår är dock kommunicerad och accepterad. Som 
informations och arbetsmaterial finns processbeskrivning för framtagandet av 
upphandlingspolicyn, konsekvensanalys, uppföljning av hållbarhet samt remissvar 
från övriga berörda kommuner. Dessa återfinns i ärendet i diariet (16KS100) 
Kommunledningskontoret bedömer att Gävle kommuns åsikter har blivit bemötta 
och tillgodosedda i de olika stegen i processen och dokumentet motsvarar våra 
behov och åsikter 

Inlägg görs av 
Helene Åkerlind (L), Gin Akgul Hajo (V), Hans Wahlström (S), Roger Persson (MP) 
och Lars Beckman (M). 

Yrkanden 
Helene Åkerlind (L), Hans Wahlström (S), Roger Persson (MP) och Lars Beckman 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gin Akgul Hajo (V) yrkar att vid inköp och upphandlingar ska kollektivavtal vara 
ett villkor. Vidare anser Vänsterpartiet att anställningstryggheten ska värnas 
genom att krav ska ställas på nya anställningar vid byte av utförare. Meddelarfrihet 
och meddelarskydd ska garanteras för anställda liksom krav på tillräcklig 
bemanning och kompetensutveckling. 

Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Gin Akgul Hajo (V) 
tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

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

Ajournering: kl. 11:50-13:00 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 73, dnr 263013 

 Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy för Gävle kommunkoncern, dnr 
16KS100-8 

 Missiv till upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer från Inköp 
Gävleborg, dnr 16KS100-1 

 Slutgiltigt förslag till Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer, dnr 
16KS100-2 

 Reservation från Vänsterpartiet (V) - Upphandlingspolicy för Gävle 
kommunkoncern, dnr 16KS100-9 
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§6: Miljöbokslut 2015 

Delges:  
KLK Övergripande Planering 

Dnr 16KS90 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna Miljöbokslut 2015 

 

Ärendebeskrivning 
Miljöstrategiska programmet beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2013. Nu 
har två helår gått med programmet och det är 2015 års arbete som följs upp i detta 
miljöbokslut. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter målområdena i 
miljöstrategiska programmet. Under 2015 har arbetet med målen utökats och ett 
stort antal aktiviteter har genomförts. Sammantaget är arbetet fortfarande på god 
väg med en bra grund i form av organisation och struktur för genomförandet av 
programmet, där vi ständigt utvecklar nya aktiviteter och samarbetsformer för att 
uppnå målen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet 

 

Inlägg görs av 
Ann-Helen Persson (C), Roger Persson (MP), Stefan Pettersson (V), Inger 
Schörling (MP), Sandra Söderqvist (V), Hans Wahlström (S) 

 

Yrkanden 
Ann-Helen Persson (C) och Sandra Söderqvist (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 77, dnr 263014 

 Tjänsteskrivelse - Miljöbokslut 2015, dnr 16KS90-2 

 Miljöbokslut 2015 - Uppföljning av miljöstrategiska programmet, dnr 16KS90 

 Protokollsutdrag SBU 2016-03-23, dnr 260993 

 §27 Samhällsbyggnadsutskottet Information. Miljöbokslut, dnr 16KS90-1 

 Kortversion Miljöbokslut 2015, dnr 265350 
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§7: Revidering av utbyggnads- och anslutningsplan för 
kommunalt VA i omvandlingsområden 

Delges:  
Gästrike Vatten AB, Samhällsbyggnadsnämnden. 

Dnr 15KS504 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna den reviderade utbyggnads- och anslutningsplanen för kommunalt 
VA i omvandlingsområden 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände 2014-10-17 Gävle kommuns utbyggnads- och 
anslutningsplan. Planen sträcker sig till 2022 och visar var utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp kommer att ske samt granskas planen årligen och 
revideras vid behov. Planen är framtagen av Gävle kommuns VA-grupp som består 
av representanter från Samhällsbyggnad Gävle samt Gästrike Vatten. 
Granskningen är för att möjliggöra att nya områden ska kunna tas med samt för 
kunna göra justeringar av tidschemat om det visar sig behövas. De revideringar 
som nu gjorts i planen är bl.a. att Forsby och Hamrånge har bytt plats för 
utbyggnadsordning. Områdena Sikvik och Hakudden har tidigarelagts i 
utredningsordningen för att kunna samordnas med utredningen av ett nytt 
gemensamt vattenverk i Älvkarleby samt Mårdäng har lagts till som ett nytt 
utredningsområde. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har berett 
ärendet. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) 

 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 79, dnr 263015 

 Tjänsteskrivelse - Reviderad Utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp 
i Gävle kommun, dnr 15KS504-2 

 Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden, 
dnr 15KS504-3 

 §118 Samhällsbyggnadsutskottet Revidering av Utbyggnads- och 
anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden, dnr 15KS504-1 
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§8: Fastställande av principer för anslutning till 
kommunalt vatten och avlopp inom Gävle vattens 
verksamhetsområde där Gävle kommun är 
fastighetsägare 

Delges:  
Gästrike Vatten AB, Samhällsbyggnadsnämnden. 

Dnr 16KS116 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta förslaget till principer för anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
inom Gävle vattens verksamhetsområde där Gävle kommun är fastighetsägare 

att Samhällsbyggnad Gävle beviljas ett utökat investeringsanslag år 2016 om 3 
miljoner kronor 

att det utökade investeringsanslaget finansieras med kommunens rörelsekapital 

att tillkommande kapitaltjänstkostnaderna finansieras genom höjda 
arrendeavgifter och tomträttsavgälder. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2007 att anta Utvecklingsprogram 
Norrlandet (dnr 07KS90). Framtagandet av programmet hade skett med ett 
omfattande samråd med boende och med kommunstyrelsens dåvarande mark- 
miljö- och planberedning: MMP (Numera Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott: SBU) som politiskt styrgrupp. En av de planerade 
åtgärderna enligt programmet är att kommunalt vatten och avlopp dras ut fram till 
och med Harkskär. 

Därefter har Kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsområde för vatten 
respektive spillvatten för Norrlandet med vissa avgränsningar som innebär att alla 
fastigheter, de ca 850 befintliga och de 400 som kommunen planerar att exploatera 
under 2015-2035 ingår i det nya verksamhetsområdet. Utbyggnad av det 
kommunala vatten- och avloppsnätet är nu, i början av 2016, i slutfasen av de 
första etapperna och ansvarsfrågan vad gäller anslutningsavgifter till kommunalt 
ägda fastigheter har aktualiserats. 

Ett arbete har därför utförts med kartläggning av olika upplåtelseformer och 
gällande avtal inom Norrlandet. I den utredningen har ett förslag till princip 
arbetats fram. Med upprättandet av principer som är generella för anslutningar till 
kommunalt vatten- och avlopp inom hela Gävle vattens verksamhetsområde finns 
ett regelverk att förhålla sig till oavsett var i kommunen anslutningar sker. 

I fallet Norrlandet innebär förslaget till princip att Gävle kommun blir ansvarig för 
att bekosta anslutningsavgifter till ett antal fastigheter till en kostnad om ca 3 mnkr 
under 2016. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har berett ärendet. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 80, dnr 263016 

 Tjänsteskrivelse - Fastställande av princip för anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp, dnr 16KS116-1 

 PM - Förslag principer för kommunalt vatten och avlopp, dnr 16KS116-2 

 Protokollsutdrag SBU 20160323, dnr 260995 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§9: Plan för hantering av extraordinära händelser 

Delges:  
KLK Säkerhetsenhet. 

Dnr 15KS617 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta plan för hantering av extraordinära händelser 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen anta en plan 
för extraordinära händelser (minst) en gång per mandatperiod. Bestämmelserna i 
lagen syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Gävle 
kommuns plan för extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap 
kompletteras med av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för ledning och 
information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. I Gävle 
kommun finns ett krisledningsutskott som ska fullgöra kommunstyrelsens 
uppgifter som krisledningsnämnd. Regler för utskottet framgår av 
kommunstyrelsens reglemente med tillhörande instruktion för utskottet (bilaga 1 
till reglementet). Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av 
den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva (lag 2006:544). 
Kommunstyrelsen ska också verka för att samverkan kommer till stånd mellan 
olika aktörer som bedriver verksamhet i kommunen och för att samordna detta. 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2012-2014 (dnr 11KS572) har 
reviderats. Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (dnr 15KS169) har beaktats. De 
åtgärder, som enligt analysen bedöms behövas i syfte att stärka kommunens 
förmåga att hantera krissituationer, föreslås prioriteras innevarande 
mandatperiod. Utöver denna planen gäller som tidigare Riktlinjer för ledning och 
information vid extraordinära händelser (dnr 09KS227) samt 
Kriskommunikationsplan vid extraordinära händelser (dnr 09KS228). 

 

Inlägg görs av 
Jan Myléus (KD), Inger KällgrenSawela (M). 

 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 82, dnr 263017 

 Tjänsteskrivelse - Plan för hantering av extraordinära händelser, dnr 15KS617 

 Plan för hantering av extraordinära händelser, dnr 15KS617-1 
 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

§10: Fordon för korttidsuthyrning/bilpool 

Delges:  
KLK Övergripande Planering 

Dnr 15KS206 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att förvaltningarnas behov av fordon för del av en dag eller en till flera dagar 
(korttidsuthyrning) tillgodoses genom att en extern bilpool upphandlas 
innehållande personbilar och lätta lastbilar 

att Gävle kommunkoncerns bolag ska ingå i den externa bilpoolen och ska 
genomföras när respektives gällande avtal löper ut 

att uppdra till Inköp Gävleborg att genomföra upphandlingen 

att uppdra till Gavlefastigheter i Gävle kommun AB genom dess dotterbolag 
Markbyggarna att vara beställarombud för 
Gävle kommun 

att uttala att målsättningen ska vara att upphandlingen av den externa bilpoolen 
ska möjliggöra regional anslutning, i syfte att ge möjlighet till andra kommuner 
samt Region Gävleborg att ansluta sig till det upphandlade kontraktet samt 

att vid kommande upphandling av extern bilpool ställa arbetsmarknadsfrämjande 
sociala krav enligt IX upphandlingspolicy. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att fordonsansvaret stegvis ska 
centraliseras, att Kommunledningskontoret ska föreslå lämplig organisation 
samt att Gävle Stadshus AB ska utreda om bolagen ska ingå. Därefter har 
Kommunfullmäktige beslutat i oktober 2015 att Gavlefastigheter Gävle kommun 
AB genom dess dotterbolag, Markbyggarna Gävle kommun AB får det 
centraliserade fordonsansvaret för Gävle kommuns förvaltningars fordon, 
innebärande bl.a. att fordon internt hyrs ut av Markbyggarna Gävle AB genom 
långtidsuthyrning till aktuell förvaltning. Långtidsuthyrning avser fordon, som 
disponeras till 100 % av aktuell förvaltning, men som ingår i det centrala 
fordonsansvaret och upphandlas och administreras centralt. Vid dagens 
sammanträde gäller ärendet fordon för korttidsuthyrning/bilpool, fordon som kan 
delas och bokas av flera t.ex. för en del av en dag eller en till flera dagar. 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har berett ärendet. 

 

Inlägg görs av 
Ann-Helen Persson (C), Roger Persson (MP), Tord Fredriksen (V) och Jörgen 
Edsvik (S). 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 
Ann-Helen Persson (C), Roger Persson (MP) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Tord Fredriksen (V) yrkar på alternativ 1, att utöka den befintliga interna bilpolen 
med ansvarig organisation Gavle Fastigheter AB med dotterbolaget Markbyggarna 
AB samt avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Tord Fredriksen (V) yrkande 
finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

  

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 85, dnr 263018 

 Tjänsteskrivelse - Beslut om bilpool-korttidsuthyrning, dnr 15KS206-9 

 Bilaga 1 - Underlag för beslut om korttidspool/bilpool, dnr 15KS206-8 

 Bilaga 1- PM Alternativ för korttidsuth bilpool för Gävle kommun, dnr 
15KS206-10 

 Bilaga 2 Sammanställning svar på tj-remiss - bilpool, dnr 15KS206-11 

 Bilaga 3 Underlag för beslut om bilpool, dnr 15KS206-12 

 Bilaga 4 Kartläggning förvaltningar och bolag, dnr 15KS206-13 

 Bilaga 5. Beräkning av milkostnad, dnr 15KS206-14 

 Protokollsutdrag SBU 2016-03-23, dnr 261038 

 Beskrivning av alternativ för korttidsuthyrning/fordonspool för Gävle 
kommun, dnr 15KS206-7 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§11: Återremiss av Omvårdnadsnämndens begäran om 
tilläggsanslag avseende maxtaxa inom äldreomsorg 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden. 

Dnr 15KS631 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att avslå det återremitterade yrkandet att tilldela Omvårdnadsnämnden ett 
tilläggsanslag med 700 tkr för effekter av att maxtaxan för äldreomsorg inte höjs 
under 2016 samt 

  

att ett slutligt ställningstagande avseende 2016 och 2017 i frågan hänvisas till det 
kommande beslutet i juni månad 2016 om Kommunplan med årsbudget 2017 och 
utblick 2018-2020. 

 

Ärendebeskrivning 
Omvårdnadsnämnden har i beslut kring översyn av tillämpningsanvisningar för 
avgifter inom Omvårdnad Gävle (2015-12-17 § 198) föreslagit Kommunfullmäktige 
att tilldela Omvårdnadsnämnden 700 tkr som tilläggsanslag som finansiering för 
konsekvenserna av Kommunfullmäktiges beslut i november att inte höja maxtaxan 
för äldreomsorg 2016. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige (2016-01-
26 § 7) att avslå Omvårdnadsnämndens begäran. Kommunfullmäktige beslutade 
(2016-02-22 § 8) att minoritetsåterremittera frågan till Kommunstyrelsen. 

I samband med att Kommunfullmäktige fastställde Kommunplanen med årsbudget 
2016 (2015-11-23 §1) beslutade Kommunfullmäktige att maxtaxan hos 
Omvårdnadsnämnden inte ska höjas under 2016. Någon korrigering av den 
tilldelade ekonomiska ramen gjordes inte. Med Kommunfullmäktiges beslut har 
Omvårdnadsnämnden inte möjlighet att öka sina intäkter motsvarande den 
nedjusterade ramen för 2016. Effekten av beslutet att maxtaxan för äldreomsorg 
inte ska höjas i Gävle berör även det generella statsbidraget år 2017. 

Omvårdnadsnämndens begäran bör därmed hänvisas till den kommande 
budgetberedningen inför beslutet i juni månad om Kommunplan med årsbudget 
2017 och utblick 2018-2020. Ett klargörande kan då göras om 
Omvårdnadsnämnden ges möjlighet att höja avgiftstaket år 2017 eller om den 
nuvarande nivån ska tillämpas även under det kommande året och vilka 
rameffekter för nämnden ett ställningstagande kring detta ska få. Frågan om ett 
eventuellt tilläggsanslag med 0,7 mnkr för år 2016 bör därmed hanteras i samband 
med det kommande budgetbeslutet för år 2017. 

 

Inlägg görs av 
Jan Myléus (KD), Åsa Wiklund Lång (S), Lili André (KD), Inger KällgrenSawela 
(M), Tord Fredriksen (V), Ahmed Amin (S), Helene Åkerlind (L), Jens Leidermark 
(S), Anders Jansson (M), Lars Beckman, Daniel Olsson (S) och Eva Älander (S). 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 
Lili André (KD), Inger KällgrenSawela (M) och Helene Åkerlind (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar i första hand på återremiss för att få svar på samma 
frågor som ställdes i minoritetsåterremissen. Faller återremissen så yrkar Åsa 
Wiklund Lång att Omvårdnadsnämnden får de 700000 kr de begärt för år 2016. 

Efter diskussion om huruvida Åsa Wiklund Långs yrkande om att 
omvårdnadsnämnden får de 700000 kr de begärt är berett eller inte så föreslår 
ordförande att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. 

Daniel Olsson (S) yrkar att yrkandet är berett. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag att avgöra 
ärendet idag mot Åsa Wiklund- Lång (S) återremissyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
vill att ärendet ska avgöras i dag röstar ja. Den som vill att ärendet ska 
återremitteras röstar nej, Vid upprop avges 65 röster, varav 35 ja-röster och 30 nej-
röster. Ordföranden finner att finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra 
ärendet idag. 

Därefter ställer ordförande proposition på om Åsa Wiklund Lång (S) yrkande 
angående att omvårdnadsnämnden beviljas 700000 kr är berett eller inte och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet inte anses berett. 

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den 
som anser att yrkandet är berett röstar ja. Den som anser att yrkandet inte är berett 
röstar nej, Vid upprop avges 65 röster, varav 27 ja-röster och 38 nej-röster. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att yrkandet är berett. 

Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa 
Wiklund- Lång (S) yrkande att Omvårdnadsnämnden beviljas de 700000 kr de 
begärt för år 2016 och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag: 
 
Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets ledmöter reserverar sig 
muntligt mot beslutet. 

  

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 87, dnr 263022 

 Tjänsteskrivelse – Minoritetsåterremiss av Omvårdnadsnämndens begäran om 
tilläggsanslag avseende maxtaxa inom äldreomsorg, dnr 15KS631-4 

 Protokollsutdrag med beslutsunderlag från Omvårdnadsnämnden - Översyn 
tillämpningsanvisningar för avgifter inom Omvårdnad Gävle, dnr 15KS631-1 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 Ordförandens skrivelse - Översyn tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
Omvårdnad Gävle, dnr 15KS631-2 

 Reservation (S) (V) (MP) mot Kommunstyrelsens beslut att inte tilldela 
Omvårdnadsnämnden tilläggsanslag, dnr 15KS631-3 

 KF-protokoll 2016-02-22 § 8, dnr 259004 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-26 § 7, dnr 255720 

 Reservation från (S) (MP) (V) - Minoritetsåterremiss av 
Omvårdnadsnämndens begäran om tilläggsanslag, dnr 15KS631-5 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§12: Årsredovisning Inköp Gävleborg 2015 

Delges:  
Inköp Gävleborg. 

Dnr 16KS138 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna Inköp Gävleborg årsredovisningen för år 2015 samt 

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

 

Ärendebeskrivning 
Från Inköp Gävleborg har årsredovisning 2015 inkommit 

 

Inlägg görs av 
Morgan Darmell (M), Åsa Wiklund Lång (S), Helene Åkerlind (L), Hans Wahlström 
(S), Anders Fogeus (M) och Roger Persson (MP). 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 92, dnr 263024 

 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 Inköp Gävleborg, dnr 16KS138-3 

 Förvaltningsberättelse 2015 för Inköp Gävleborg, dnr 16KS138-1 

 Revisionsberättelse Inköp Gävleborg för år 2015, dnr 16KS138-2 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§13: Gästrike Räddningstjänstförbund - 
Årsredovisning år 2015 

Delges:  
Gästrike Räddningstjänstförbund 

Dnr 16KS122 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna årsredovisningen för år 2015, 

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 

  

Ärendebeskrivning 
Från Gästrike Räddningstjänst har årsredovisning för år 2015 inkommit. Gästrike 
Räddningstjänst är ett kommunalförbund med direktion. I sådana 
kommunalförbund ska enligt 9 kap 20 § kommunallagen revisorerna avge en 
revisionsberättelse till varje förbundsmedlems fullmäktige. Gästrike 
Räddningstjänstförbund redovisar för räkenskapsåret ett resultat på 2 144,7 tkr. 
Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Inlägg görs av 
Niclas Bornegrim (M), Lars Beckman (M) 

 

Yrkanden 
Niclas Bornegrim (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 93, dnr 263025 

 Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2015 Räddningstjänst, dnr 16KS122-3 

 Gästrike Räddningstjänstförbund - Protokollsutdrag 2016-02-19 § 3 
årsredovisning år 2015, dnr 16KS122-1 

 Årsredovisning 2015 Gästrike Räddningstjänstförbund, dnr 16KS122-2 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§14: Återremiss av LOV inom hemtjänsten 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 16KS42 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att LOV inom hemtjänsten i Gävle ska införas permanent att uppdra åt 
omvårdnadsnämnden att genomföra de förslag till utveckling av LOV systemet som 
framkommit vid utvärderingen och löpande återredovisa dessa i samband med 
delårsredovisningar 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 21 mars 2016 § 2 att 
återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet om ett permanent införande av LOV 
(lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Gävle kommun. Skälen för 
återremiss redovisas i bifogat protokollsutdrag från kommunfullmäktige. 
Kommunledningskontoret har inhämtat yttrande från omvårdnad Gävle som 
kompletterats underhand. Kommunledningskontoret har däremot inte remitterat 
ärendet till omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsnämnden har nästa sammanträde 
den 21 april. Det är kommunstyrelsen som gör bedömningen när ett ärende är 
tillräckligt berett efter en återremiss för att åter kunna prövas av 
kommunfullmäktige. Kommunlednings-kontoret överlämnar härmed ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

 

Inlägg görs av 
Anders Jansson (M), Åsa Wiklund Lång (S), Tord Fredriksen (V), Ahmed Amin (S), 
Jens Leidermark (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Peter 
Hansson (MP) och Kicki Larsson (MP). 

  

Yrkanden 
Anders Jansson (M), Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Åsa Wiklund Lång (S), Tord Fredriksen (V), Jens Leidermark (S) och Kicki Larsson 
(MP) yrkar att ärendet avslås. 

 

Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Jens Leidermark (S) 
m.fl. avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
vill att ärendet ska bifallas enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill 
att ärendet ska bifallas enligt Jens Leidermark (S) avslagsyrkande röstar nej, Vid 
upprop avges 65 röster, varav 36 ja-röster och 27 nej-röster och 2 avstår. 
Ordföranden finner att finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

  

Reservationer 
Socialdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot 
beslutet. 

 

   

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 95, dnr 263028 

 Tjänsteskrivelse - Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten - beredning 
efter återremiss, dnr 16KS42-6 

 Svar LOV frågor angående återremiss - Från Omvårdnad, dnr 16KS42-5 

 Rapport Utvecklingsarbete Ordinärt boende, dnr 16KS42-4 

 Omvårdnad - Protokollsutdrag med rapport LOV 2015-12-17, dnr 255489 

 Reservation (V) - Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten - LOV, dnr 
16KS42-3 

 Reservation (S) (MP) - Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten - LOV, 
dnr 16KS42-2 

 Förfrågningsunderlag LOV - Sammanställning från gavle.se, dnr 261099 

 KF-protokoll 2016-03-21 § 2, dnr 261052 

 Kommunstyrelsen protokoll 2016-02-16 § 19, dnr 257704 

 Reservation från (S) (MP) (V) - Återremiss av LOV inom hemtjänsten, dnr 
16KS42-7 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§15: Avsägelser samt fyllnadsval år 2016 

Delges:  
Berörda 

Dnr 16KS215 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse 

 

Fanny Eriksson (S) till ledamot i Socialnämnden (S) 

Johanna Kullenberg (S) till ersättare i Socialnämnden (S) 

Frida Olsson (S) till ersättare i Utbildningsnämnden (S) 

Solveig Nilsson (M) till edamot i Omvårdnadsnämnden (M) 

Mats Edström (M) till ersättare i Omvårdnadsnämnden (M) 

Bengt-Göran Wikström (C)till ersättare i Jävsnämnden (C) 

Mariella Arnell (SD) till ledamot i Omvårdnadsnämnden (SD) 

Anna Rosén (SD) till ersättare i Omvårdnadsnämnden (SD) 

Lars Göran Ståhl (S) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden (S) 

Inger Schörling (MP) till suppleant i Gästrike Ekogas AB (MP) 

  

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas. 

Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag: 

Gun Lundberg (M) ledamot i Omvårdnadsnämnden 

Patrik Hedlund (C) ersättare i Jävsnämnden 

Petra Hedfors (SD) ledamot i Omvårdnadsnämnden 

Jonas Ryberg(S) ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

  

Beslutsunderlag 
 Protokoll valberedning 160523, dnr 265894 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§16: Medborgarförslag - Visa upp Gävlebocken året 
runt 

Dnr 16KS112 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå medborgarförslaget. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-04-12 § 98, dnr 263030 

 Medborgarförslag - Visa upp Gävlebocken året runt, dnr 16KS112-1 

 Bilaga till medborgarförslag - Visa upp Gävlebocken året runt, dnr 16KS112-2 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS112-7 

 Yttrande över medborgarförslag Visa upp Gävlebocken året runt, dnr 16KS112 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§17: Fråga 

Beslut  
Roger Persson (MP) har ställt rubricerade fråga: Cykelstråk Nygatan, dnr 16KS243. 
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Roland 
Nilsson (M) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och efter inlägg av Roger 
Persson (MP) förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga (MP) - Cykelstråk Nygatan, dnr 16KS243-1 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§18: Interpellation (S) - Kommunens förberedelser och 
plan för flyktingmottagande och integration 

Dnr 16KS130 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 20 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Kommunens förberedelser och plan för 

flyktingmottagande och integration, dnr 16KS130-2 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§19: Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles 
förskolor 

Dnr 16KS133 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 20 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Barngruppernas storlek i Gävles förskolor, dnr 

16KS133-2 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§20: Interpellation (S) - Arbetsmiljöarbetet med rökfri 
arbetstid 

Dnr 16KS192 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 20 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Arbetsmiljöarbetet med rökfri arbetstid, dnr 16KS192-2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§21: Interpellation (S) - Utredning om att upplåta 
väggar för graffiti 

Dnr 16KS193 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 20 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Utredningen om att upplåta väggar för graffiti, dnr 

16KS193-2 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§22: Nya motioner 

Beslut  
Följande skriftliga motion avlämnas av 

Mattias Beijmo (S) - Målbild och kvalitetsuppföljning för Gävle Kommuns arbete 
med migrations- och integrationsrelaterad verksamhet, dnr 16KS241 
  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får överlämnas för beredning. 

 

Beslutsunderlag 
 Motion (S) - Målbild och kvalitetsuppföljning för Gävle Kommuns arbete med 

migrations- och integrationsrelaterad verksamhet, dnr 16KS239-1 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§23: Nya interpellationer 

Beslut  
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 

a Lars-Göran Ståhl (S) - Hotas Storsjön av den planerade gruvdriften? dnr 
16KS240 

b Eva Älander (S) - Granskning av kommunens fritidsgårdar, dnr 16KS241 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas. 

  

Beslutsunderlag 
 Interpellation (S) - Hotas Storsjön av den planerade gruvdriften?, dnr 

16KS240-1 

 Interpellation (S) - Granskning av kommunens fritidsgårdar, dnr 16KS241-1 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-05-23 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§24: Nya medborgarförslag 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

a Gör parkområde av området intill Olsbackagårdens Förskola dnr 16KS214 
Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden  

  

b Använd kommunens pengar för fyrverkerier, firanden till bidrag till 
barncancerfonden, utsatta kvinnor/män/barn/familjer i stället dnr 16KS217 
Remitteras Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut 

  

c Skapa ytor i Stenebergsparken för olika sportaktiviteter dnr 16KS219 
Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

  

d Asfaltera länsväg X508 dnr 16KS226 - Remitteras för beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden  

  

e En spegel sätts upp i hörnet korsningen Drottninggatan/Kaplansgatan, dnr 
16KS248 - Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag till KF 160523, dnr 265824 

 Medborgarförslag - Gör parkområde av området intill Olsbackagårdens 
Förskola, dnr 16KS214-1 

 Medborgarförslag - Använd kommunens pengar för fyrverkerier, firanden till 
bidrag till barncancerfonden, utsatta kvinnor/män/barn/familjer i stället, dnr 
16KS217-2 

 Medborgarförslag  - Skapa ytor i Stenebergsparken för olika sportaktiviteter, 
dnr 16KS219-2 

 Medborgarförslag - Asfaltera länsväg X508, dnr 16KS226-1 

 Medborgarförslag - En spegel sätts upp i hörnet korsningen Drottninggatan / 
Kaplansgatan, dnr 16KS248-1 

 

 


