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Ledamöter 

 

Paragraf 

 

Närv. 

 

Frånv 

Tjänstgörande 

ersättare 

 

Paragraf 

Sandra Söderqvist (V)  X    

Maritha Johansson (V)  X    

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V) § 1-19 X  Anita Walther § 20-28 

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)   X Seppo Laine  

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP) § 1-4 X  Kicki Larsson § 5-28 

Inger Schörling (MP)  X    

Peter Hansson (MP)  X    

Therese Metz (MP) K-råd m 
yttranderätt 

 X    

Håkan Alenius (S)  X    

Leyla Tarhan (S)  X    

Jens Leidermark (S)  X    

Ellinor Hedblom (S)  X    

Lars Öberg (S)  X    

Birgitta Öberg (S) § 1-19 X  Kristina 

Hellström  

§ 20-28 

Ahmed Amin (S)  X    

Eva Älander (S) 1:e vice ordf.  X    

Martin Vadelius (S)   X Mattias Beijmo  

Sanna Backeskog (S)  X    

Jörgen Edsvik (S)  X    

Åsa Wiklund Lång (S)  X    
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Daniel Olsson (S)  X    

Lena Lundgren Rörick (S)  X    

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

Peter Bergström (S) §1-3 X  Ismet Uzun  

Wellington 

Ikubase 

§ 4-21 

§ 22-28 

Per Johansson (S)   X Lena Ålander  

Lars-Göran Ståhl (S)  X    

Mona Kolarby (S)  X    

Helene Åkerlind (L)  X    

Per- Åke Fredriksson (L) § 1-21 X  John-Olof 

Hermansson 

§ 22-28 

Kjell Helling (L)  X    

Lena Ödeen (L) 2:e vice ordf  X    

Evelyn Klöverstedt (L)  X    

Ann-Helen Persson (C)   X Eiran Cooper  

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Margaretha Wedin (C) K-råd m 

yttranderätt)  
 X    

Jan-Eric Andersson (KD)  X    

Lili André (KD)  X    

Jan Myléus (KD) K-råd m 
yttranderätt 

 X    

Inger KällgrenSawela (M) § 1-19 X  Lars-Göran 

Lundh  

§ 20-28 

Måns Montell (M)  X    

Anders Jansson (M)  X    
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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)  X    

Daniel Kvarnlöf (M)  X    

Anders Fogeus (M)  X    

Birgitta Juhlin (M)   X Örjan Larsson  

Ann Sophie Mattisson (M) § 2-28 X  Lars-Göran 

Lundh 

§ 1-2 

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)  X    

Linus Gunnarsson (M)  X    

Margareta Johansson (SD)  X    

Carl Ekenberg (SD)  X    

Ingela Vester (SD) §1-14 X  Eva Sundman § 15-28 

Mattias Eriksson (SD)  X    

Roger Hedlund (SD)   X Marcus 
Lagerroos 

 

Carina Naenfeldt (SD)  X    

Richard Carlsson (SD)  X    

Lena Eriksson (SD)   X Åsa Hedström  

Ersättare      

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

Per Gunnarsson (V)   X   

Kicki Larsson (MP)  X    

Henrik Sundberg (MP)   X    

Mattias Beijmo (S)   X    

Kent Edin (S)  X    

Kristina Hellström (S)  X    

Niklas Nygren (S)  X    

Zinah Al Daloo (S)  X    

Lena Ålander (S)  X    

Ismet Uzun (S)  X    

Markus Kristiansson (S)     X   

Wellington Ikubase (S)  X    

Matilda Sundqvist Boox (S)  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    
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Maud Lundh (M)  X    

Mårten Berglund (M)   X    

Morgan Darmell (M)  X    

Maj-Britt Åhrman (M)  X    

Pekka Seitola (M)  X    

Oskar Moström (SD)    X   

Marcus Lagerroos (SD)  X    

Åsa Hedström (SD)  X    

Eva Sundman (SD)  X    
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§1: Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 

Dnr 16KS5 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag 

att lägga Rapporter om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2016, dnr 
16KS9 till handlingarna. 

att anse samtliga verksamhetsplaner förutom Samhällsbyggnadsnämndes 
verksamhetsplan som anmälda. 

Inlägg görs av 
Åsa Wiklund Lång (S), Roland Nilsson (M), Daniel Olsson (S) och Hans 
Wahlström(S). 

Beslutsunderlag 
 Rapporter om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, dnr 281799 

 Kommunstyrelsens protokoll § 282, dnr 281756 

 Verksamhetsplan 2017-2020 för nämnder och bolag, dnr 281056 

 Internkontrollplan 2017 för nämnder och bolag, dnr 281055 
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§2: Tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2017 
samt investerings- och 

Delges:  
Samtliga nämnder och bolag 

Dnr 16KS415 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att för finansiering av 2017 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade 
lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst 9 050 miljoner kr. 

att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 8 660 miljoner kr 
2017 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av 
investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter 
inom i tilläggsbudgeten angivna kreditramar per bolag, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån 2017 inom en 
beloppsram på 1 000 miljoner kr, 

att godkänna förslag till tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2017, samt 
investerings- och exploateringsbudget 2017-2020, 

att det försämrade årsresultatet 2017 med 16,7 mnkr inklusive realisationsvinster 
och exploateringsresultat finansieras av det egna kapitalet, 

att godkänna förslag till reviderad budget åren 2017-2020 för 
stadshuskoncernens bolag, samt Gävle Vatten AB. 

  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 (§13) att förändra kommunens budget 
och planeringsprocess så att Kommunplanen inklusive skattesats fastställs av 
Kommunfullmäktige i juni månad. Vidare beslutades att tekniska justeringar av 
Kommunplanen kan fastställas i december månad samt att kommunfullmäktige 
vid ett valår tar nytt beslut i december om Kommunplan tillsammans med 
tekniska justeringar. Kommunplanen består som tidigare år av ett budgetår som 
beskriver de slutliga ekonomiska ramarna för nämnderna och avkastningskrav 
m.m. för bolagen samt utblicksår för de kommande tre åren som därmed är 
preliminära då planeringen är rullande. Kommunplanen för budgetår 2017 med 
utblick 2018-2020 fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-20 (§2). Förslag 
har tagits fram på tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2017 samt för 
investerings- och exploateringsbudget 2017-2020. Tilläggsbudgeten innehåller 
även reviderade budgetar för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB för 
åren 2017-2020. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Richard Carlsson (SD), Lars Öberg 
(S), Helene Åkerlind (L), Gin Akgul Hajo (V), Jan Myléus (KD), Åsa Wiklund 
Lång (S), Ahmed Amin (S), Mattias Eriksson (SD), Eiran Cooper (C), Hans 
Wahlström (S), Mona Kolarby (S), Seppo Laine (V), Lena Lundgren Rörick (S), 
Sandra Söderqvist (V), Roger Persson (MP), Roland Nilsson (M), Lars Beckman 
(M), Evelyn Klöverstedt (L) och Carl Ekenberg (SD). 
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Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Lars Öberg (S), Helene Åkerlind 
(L), Åsa Wiklund Lång (S), Ahmed Amin (S), Eiran Cooper (C), Hans Wahlström 
(S), Mona Kolarby (S), Seppo Laine (V), Lena Lundgren Rörick (S), Sandra 
Söderqvist (V), Roger Persson (MP), Lars Beckman (M) och Evelyn Klöverstedt 
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Carlsson (SD) yrkar 
att Gävle kommun pausar mottagandet av de för bosättning kommunanvisade 
nyanlända, fram till dess att det finns lämpliga lediga bostäder för alla som är i 
behov av bostad och faller under kommunens bostadsförsörjningsansvar. 

att Gävle kommun under 2017 påbörjar arbetet med att avyttra alternativt lägga 
ner Gävle symfoniorkester. 

Mattias Eriksson (SD) och Carl Ekenberg (SD) stödjer Richard Carlsson (SD) 
yrkande. 

Efter diskussion om huruvida Richard Carlssons yrkande är berett eller inte så 
föreslår ordförande att kommunfullmäktige ska besluta i frågan. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på om Richard Carlsson 
(SD) tilläggsyrkande är berett eller inte och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att yrkandet inte anses berett. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 260, dnr 281802 

 Tjänsteskrivelse - Tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2017 samt 
investerings- och exploateringsbudget 2017-2020, dnr 16KS415-1 

 Tilläggsbudget för Resultat och driftbudget 2017 samt Investerings- och 
exploateringsbudget 2017-2020, dnr 16KS415-2 

 Bilaga 1 Investeringar i detalj, dnr 16KS415-3 

 Bilaga 2 Exploateringsbudget i detalj, dnr 16KS415-4 
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§3: Kompensationsåtgärder, Gävle kommuns riktlinjer 
vid exploatering av värdefull park-, natur-samt 
jordbruksmark 

Delges:  
Samhällsbyggnad Gävle 

Dnr 16KS265 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta Kompensationsåtgärder, Gävle kommuns riktlinjer vid exploatering av 
värdefull park-, natur- samt jordbruksmark. 

  

Ärendebeskrivning 
Gävle kommuns miljöstrategiska program anger prioriteringsgrunder för 
exploatering som innebär att värdefull park- och naturmark samt jordbruksmark 
endast ska exploateras i undantagsfall. Om så sker ska det göras en kompensation 
av det förlorade värdet. Den kommunövergripande översiktsplanen, som har varit 
ute på samråd, fastslår samma prioriteringsgrunder. Det miljöstrategiska 
programmet anger att det ska tas fram riktlinjer för hur Gävle kommun ska 
arbeta med kompensationsåtgärder varför aktuellt dokument har tagits fram. 
Förslaget till riktlinjer har varit ute på remiss till samtliga av Gävle kommuns 
bolag och nämnder mellan 17:e juni till 30:e september. Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott har berett ärendet. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C), Roger Persson (MP), Kjell Helling (L), Inger 
KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S). 

Yrkanden 
Roger Persson (MP), Kjell Helling (L), Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen 
Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 264, dnr 281803 

 Tjänsteskrivelse - Kompensationsåtgärder, Gävle kommuns riktlinjer vid 
exploatering av värdefull park-, natur- samt jordbruksmark, dnr 16KS265-6 

 Kompensationsåtgärder, Gävle kommuns riktlinjer vid exploatering av 
värdefull park-, natur- samt jordbruksmark, dnr 16KS265-5 

 Sammanställning av remissyttranden Kompensationsåtgärder, Gävle 
kommuns riktlinjer vid exploatering av värdefull park-, natur- samt 
jordbruksmark, dnr 16KS265-4 
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§4: Kommunalt partistöd för 2017 

Delges:  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och administrativa avdelning 

Dnr 16KS446 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att betala ut partistöd för år 2017 till samtliga partier med mandat i 
kommunfullmäktige i enlighet med tidigare antagna regler för kommunalt 
partistöd 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet syftar till att stärka partiernas roll i den kommunala 
demokratin. Fullmäktige har tidigare beslutat om regler för det kommunala 
partistödet (KF 2014-12-15 § 13). Fullmäktige ska dock i enlighet med 
bestämmelser i kommunallagen 2 kap § 12 årligen besluta om utbetalning av 
partistöd. Ett villkor för att kommunen ska få betala ut partistöd är att partiet har 
lämnat in en redovisning och ett granskningsintyg där det framgår att tidigare års 
stöd har använts för detta ändamål. Samtliga partier som mottog stöd år 2015 har 
lämnat in en redovisning och ett granskningsintyg (se 2016-09-26 § 6, dnr 
14KS470). Kommunledningskontoret föreslår därför att partistöd betalas ut till 
samtliga partier i kommunfullmäktige år 2017. 

Redovisningen av 2017 års stöd ska lämnas in senast 2018-06-30. Partistödet 
består av en fast och en rörlig del kopplad till antalet ordinarie mandat i 
kommunfullmäktige. Den fasta delen uppgår till 1,0 prisbasbelopp och den rörliga 
delen uppgår till 1,1 prisbasbelopp per mandat. Beloppet fastställs utifrån 
prisbasbeloppet året före stödåret. Mellan 2015 och 2016 sjönk prisbasbeloppet 
med 200 kronor till 44 300 kr vilket innebär att partistödet minskar något under 
2017 jämfört med 2016. Totalt uppgår partistödet för 2017 till 3 521 850 kr. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Mattias Eriksson (SD) och Anders Fogeus (M). 

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

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

Ajournering: kl. 11:57-12:02 

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

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 267, dnr 281804 

 Tjänsteskrivelse - Kommunalt partistöd för 2017, dnr 16KS446-1 

 Partistöd 2017, dnr 277971 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§5: Program med mål och riktlinjer för privata utförare 

Delges:  
Samtlig nämnder och bolag, Inköp Gävleborg 

Dnr 15KS421 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta programmet med mål och riktlinjer för privata utförare, 

att uppföljningsplaner för privata utförare för år 2017 antas i samband med 
redovisning av delår två, 

att uppföljning och rapportering av uppföljningsplanerna från år 2018 sker i 
samband med att nämnder och bolag antar och följer upp den interna kontrollen. 

  

Ärendebeskrivning 
Från 1 januari 2015 gäller nya bestämmelser i kommunallagen som rör privata 
utförare (tidigare benämnda kommunala entreprenader). Bland annat ska 
kommunfullmäktige besluta om ett program med mål- och riktlinjer för sådana 
angelägenheter som utförs av privata utförare på kommunens uppdrag. I 
programmet ska det förutom mål och riktlinjer också framgå hur den verksamhet 
som bedrivs av privata utförare ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Ett förslag till program har tagits fram för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Inlägg görs av 
Helene Åkerlind (L), Åsa Wiklund Lång (S) och Mona Kolarby (S). 

Yrkanden 
Helene Åkerlind (L), Åsa Wiklund Lång (S) och Mona Kolarby (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 268, dnr 281805 

 Tjänsteskrivelse – Program med mål och riktlinjer för privata utförare, dnr 
15KS421-11 

 Program med mål och riktlinjer för privata utförare, dnr 15KS421-12 
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§6: Ny taxa för bygglov 

Delges:  
Samhällsbyggnad Gävle 

Dnr 16KS165 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta framlagt förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och 
bygglagen och miljöbalken 
 
att Samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de 
i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2016, 

att framräknade avgifter avrundas till närmaste 100-tal 

att den nya reviderade taxan ska gälla från och med 1 januari 2017. 

att föreslagen taxa ska tillämpas på ärenden inkomna efter årsskifte 2016/2017 i 
dom delar som framgår av taxetabellen. 

Ärendebeskrivning 
Sedan kommunstyrelsens förslag till beslut om ny bygglovtaxa och ärendet tagits 
upp på kommunfullmäktiges dagordning utgick ärendet från avgörande av 
kommunfullmäktige. Ärendet har därefter inte ändrats i sak utan samma förslag 
till beslut föreslås ånyo tas upp till beslut i kommunfullmäktige. Det ska dock 
noteras att förslaget till ny bygglovtaxa under tiden har varit föremål för 
information/samråd med ett urval av företag. Informationen genomfördes av 
Samhällsbyggnads Gävle, politiker från samhällsbyggnadsnämnden och 
representanter från näringslivsavdelningen. 

 Beslutades på Kommunstyrelsen den 17 maj: 
-att anta framlagt förslag till taxa för prövning av ärenden enligt plan- och 
bygglagen och miljöbalken, 
-att Samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja 
de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med 
den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2016, 
-att framräknade avgifter avrundas till närmaste 100-tal, 
-att den nya reviderade taxan ska gälla från och med 1 augusti 2016. 

Inlägg görs av 
Roland Nilsson (M). 

Yrkanden 
Roland Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 269, dnr 281806 
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 Tjänsteskrivelse - Ny taxa för bygglov till beslut i kommunfullmäktige, dnr 
16KS165-6 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 116, dnr 266073 

 KF-protokoll 2016-06-20 §8, dnr 269813 

 Bygglovstaxa, dnr 16KS165-3 

 Tabellbilaga till bygglovstaxan, dnr 16KS165-4 

 Samhällsbyggnadsnämnden protokoll med underlag 2016-03-23 § 73 
Bygglovstaxa, dnr 16KS165-1 

 Sveriges Kommuner och Landsting SKL- Underlag-konstruktion-PBL-taxa, 
dnr 16KS165-2 

 Tjänsteskrivelse - Ny taxa för bygglov, dnr 16KS165-5 
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§7: Revidering av bolagsordning - Visit Hälsingland 
Gästrikland 

Delges:  
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 

Dnr 15KS465 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna revidering av bolagsordningen för Visit Hälsingland Gästrikland 

att paragrafen justeras omedelbart 

Ärendebeskrivning 
Från Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden har förslag om revidering av 
bolagsordningen Visit Hälsingland Gästrikland inkommit. Näringslivs-och 
arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderade bolagsordning med förändringar i bolagsordningen gällande § 4 
Aktiekapital, 5 Antal aktier, §7 Revisorer och §9 Ärenden på årsstämman. 

  

Inlägg görs av 
Morgan Darmell (M), Inger KällgrenSawela (M) 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 270, dnr 281807 

 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Tidigare bolagsordning för Visit 
Hälsingland Gästrikland AB, dnr 15KS465-14 

 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Förslag till ny bolagsordning för 
Visit Hälsingland Gästrikland AB, dnr 15KS465-13 

 Protokollsutdrag 2016-10-13  från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 
dnr 15KS465-12 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§8: Kungörelse om 
kommunfullmäktigesammanträden år 2017 

Delges:  
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret kanslienheten 

Dnr 16KS478 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2017 ska införas i tidningarna 
Arbetarbladet och Gefle Dagblad 

att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med en analys om hur fler 
invånare ska nås av kungörelserna till Kommunalfullmäktige samt ett särskilt 
fokus på kanaler som används i kommunens ytterområden. 

  

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 11§ beslutar fullmäktige för varje år i 
vilka ortstidningar fullmäktiges sammanträden ska införas. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Daniel Olsson (S), Lars Beckman (M), Jörgen Edsvik 
(S) och Richard Carlsson (SD). 

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

Jörgen Edsvik (S) yrkar att sammanträdena kungörs i Gefle Dagblad och 
Arbetarbladet, samt att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med en 
analys om hur fler invånare ska nås av kungörelserna till Kommunfullmäktige 
samt ett särskilt fokus på kanaler som används i kommunens ytterområden. 

Richard Carlsson (SD) stödjer Jörgen Edsvik (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jörgen 
Edsvik (S) yrkande att sammanträdena bara ska kungöras i Gefle Dagblad och 
Arbetarbladet och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Jörgen Edsvik (S) yrkande. 

Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Jörgen Edsvik (S) 
yrkande att uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med en analys om hur 
fler invånare ska nås av kungörelserna till Kommunfullmäktige samt ett särskilt 
fokus på kanaler som används i kommunens ytterområden och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Jörgen Edsvik (S) yrkande. 

Reservationer 
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Krisdemokraternas ledamöter 
reserverar sig muntligt mot beslutet. 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 271, dnr 281808 

 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträden 2017, dnr 16KS478-1 
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Sammanträdesdatum 2016-12-12 
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§9: Kriskommunikationsplan vid extraordinära 
händelser i fredstid samt vid höjd beredskap 

Delges:  
Samtliga nämnder och bolag 

Dnr 16KS445 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anta kriskommunikationsplan, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid 
höjd beredskap 

att övriga nämnder och bolag anpassar sina kriskommunikationsplaner i linje 
med krisledningsnämndens kriskommunikationsplan 

Ärendebeskrivning 
Gävle kommun ansvarar för att invånare, media, kommunens medarbetare och 
samverkande myndigheter får öppen, korrekt och tillgänglig information om en 
allvarlig händelse eller en kris som påverkar kommunen. Från 
Kommunledningskontoret har en kriskommunikationsplan vid extraordinära 
händelser i fredstid samt vid höjd beredskap arbetats fram. Planens syfte är att 
klara och tydliga rutiner ska ge Gävle kommun en stabil grund i 
kriskommunikationsarbetet. Det krävs för att kommunikationsfunktionerna ska 
kunna agera flexibelt, metodiskt och utgöra ett grundläggande stöd i 
krisledningens arbete att hantera händelsen och begränsa konsekvenserna för 
samhället. 

Inlägg görs av 
Jan Myléus (KD). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 273, dnr 281809 

 Kriskommunikationsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd 
beredskap, dnr 16KS445-2 
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§10: Delegation till ekonomi- och finanschef eller 
ställföreträdare angående likviditetsgaranti 2017 

Delges:  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 

Dnr 16KS438 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att delegera till ekonomi- och finanschef eller dess ställföreträdare att fatta beslut 
om likviditetsgaranti till Future Position X (FPX) gällande för 2017 inom en ram 
på 2,5 mnkr. 

Ärendebeskrivning 
Future Position X, organisationsnummer 802421-4242, är en ideell förening som 
utifrån sina medlemmars intresse och förmåga agerar motor i ett nationellt 
kompetenscenter inom området Geografisk Informations teknik. För att 
säkerställa föreningens löpande verksamhet behöver föreningen, i avvaktan på att 
beviljade medel utbetalas, likviditetsgarantier. Regelverket för EU och Region 
Gävleborg innebär att kostnaderna måste upparbetas innan rekvisition och 
utbetalning av bidragsmedel kan göras. För att likviditetsgarantin ska kunna 
hanteras med FPX och berörda banker före årsskiftet föreslås 
kommunfullmäktige besluta att liksom tidigare år delegera till kommunens 
ekonomi- och finanschef eller dess ställföreträdare att fatta beslut om 
likviditetsgaranti inom kommunfullmäktiges beslutade ram. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) och Mattias Eriksson (SD). 

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

Antecknas till protokollet att Sverigedemokraternas ledamöter ej deltar i beslutet. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 275, dnr 281810 

 Tjänsteskrivelse - Delegation till ekonomi- och finanschef eller dess 
ställföreträdare angående likviditetsgaranti 2017, dnr 16KS438-1 
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§11: Namnändring för Markbyggarna Gävle kommun 
AB till Gavle Drift & Service AB samt revidering av 
bolagsordningen 

Delges:  
Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Stadshus AB 

Dnr 16KS502 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att Markbyggarna Gävle kommun AB skall namnändras till Gavle Drift & Service 
AB 

att anta bolagsordningsändringen med det nya namnet 

att paragrafen justeras omedelbart 

Ärendebeskrivning 
Styrelserna i Gävle Stadshus AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB har 
beslutat att namnändra Markbyggarna Gävle Kommun AB till Gavle Drift & 
Service AB som ett led i pågående omstrukturering av Gavlia-koncernen vars 
beslut togs av kommunstyrelsen den 25 oktober 2016. Ändring av 
bolagsordningen måste ske med anledning av det nya namnet. I övrigt inga 
ändringar i bolagsordningen. 

Inlägg görs av 
Maud Lundh (M). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 285, dnr 281811 

 Tjänsteskrivelse - Namnändring Markbyggarna Gävle kommun AB till Gävle 
Drift & Service AB samt ändring av bolagsordning, dnr 281189 

 Gällande bolagsordning MBAB, dnr 281188 

 utdrag styrelseprotokoll GSAB ej justerat, dnr 281190 

 Svar Bolagsverket namnändring, dnr 281191 

 Bolagsordning Gavle Drift  Service AB, dnr 281192 

 Protokoll GFAB 161013, dnr 281193 
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§12: Val av ombud 2017 vid bolagsstämmor i Gävle 
Stadshus AB 

Delges:  
Gävle Stadshus AB, Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande 

Dnr 16KS516 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB utse 
kommunfullmäktiges ordförande (M) med kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande (S) som ersättare 

Ärendebeskrivning 
Med stöd av kommunstyrelsens reglemente att tillvarata kommunens intressen 
vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, föreligger förslag 
att utse kommunens ombud till bolagsstämmor 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M). 

Beslutsunderlag 
 Val av ombud till bolags- och föreningsstämmor år 2017, dnr 281924 
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Sammanträdesdatum 2016-12-12 
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§13: Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 2017 

Dnr 16KS521 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag 

att godkänna verksamhetsplan för Kommunfullmäktige för år 2017 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för 
Kommunfullmäktige år 2017. 

Inlägg görs av 
Patrik Stenvard (M), Roger Persson (MP), Daniel Olsson (S), Åsa Wiklund Lång 
(S) och Inger KällgrenSawela (M). 

Yrkanden 
Patrik Stenvard (M) och Daniel Olsson (S) yrkar bifall till presidiets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan KF 2017, dnr 16KS521-1 
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§14: Avsägelser samt fyllnadsval år 2016 

Delges:  
Berörda 

Dnr 16KS215 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse 

Karl-Axel Bartholf (SD) till ledamot i Socialnämnden 

Patrik Lindholm (SD) till ledamot i Gävle Energi AB 

Maria Stigenberg (L) till ledamot i Socialnämnden (från 1/1-17) 

att bifalla Richard Carlsson (SD) förslag att utse Mattias Ericsson (SD) till 
ersättare i Utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas. 

Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag: 

Lars Norberg (MP) ersättare i Överförmyndarnämnden (från 1/1-17) 
Helena Gille (S) ledamot i Socialnämnden 
Daniel Winsjansen (L) ledamot i Socialnämnden (från 1/1-17) 

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Inlägg görs av 
Richard Carlsson (SD) som föreslår Mattias Eriksson (SD) som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  
 Protokoll valberedning 161212, dnr 283119 
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§15: Medborgarförslag - Låt lokala företag i Gävle  få 
sin egen färg på sina produktförpackningar. 

Delges:  
Förslagsställaren 

Dnr 16KS450 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avskriva medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016, §25d, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Helene Åkerlind (L). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 279, dnr 281812 

 Medborgarförslag - Låt lokala företag i Gävle få sin egen färg på sina 
produktförpackningar, dnr 16KS450-1 

 Yttrande över medborgarförslag - Låt lokala företag i Gävle få sin egen färg på 
sina produktförpackningar, dnr 16KS450-3 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS450-5 
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§16: Medborgarförslag - Allaktivitetshus i Hedesunda 

Delges:  
Förslagsställaren, Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr 16KS272 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarad 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016, §29c, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kultur- och fritidsnämnden. En ytterområdessatsning kommer att startas upp 
under 2017. I samband med detta kommer det finnas utrymme för en direkt 
dialog och vidare samtal kring medborgarförslagets ämne. Även den kommande 
utredningen kring fritidsgårdar bör tas med i den dialogen. 

Inlägg görs av 
Gerd Andersson, förslagsställare och Martina Kyngäs (KD). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 280, dnr 281813 

 Medborgarförslag - Allaktivitetshus i Hedesunda, dnr 16KS272-1 

 Protokollsutdrag 2016-09-21 med beslutsunderlag från Kultur- och 
fritidsnämnden, dnr 16KS272-5 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS272-7 
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§17: Allmänhetens och politikers frågestund 

Beslut  
Roger Persson (MP) har ställt rubricerade fråga: "Varför kommer inte ärendet om 
utökad detaljplan för etablering av handel på jordbruksmark i Valbo Köpcentrum 
som brukligt är efter beslut i Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige?" 
dnr 16KS540. Kommunfullmäktige medger att fråganfår framställas. Frågan 
besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Patrik Stenvard (M) och efter inlägg 
av Roger Persson (MP) förklaras debatten avslutad. 

  

Mattias Eriksson (SD) har ställt rubricerade fråga: "Vad händer kring arbetet med 
Gävle-appen?", dnr 16KS546. Kommunfullmäktige medger att fråganfår 
framställas. Frågan besvaras av Inger KällgrenSawela (M) och efter inlägg 
av Mattias Eriksson (SD) förklaras debatten avslutad. 
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§18: Interpellation (S) - Policyn om rökfri arbetstid för 
kommunens förtroendevalda politiker 

Dnr 16KS448 
 

Beslut  
Elin Lundgren (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 24 oktober 2016 beslutat att interpellationen får framställas. Inger 
KällgrenSawela (M) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Elin Lundgren 
(S) och Inger KällgrenSawela (M) förklaras debatten avslutad. 
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Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§19: Interpellation (S) - Kommunens ytterområden 
förlorar fem miljoner kronor 2016 

Dnr 16KS489 
 

Beslut  
Elin Lundgren (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. 
Margaretha Wedin (C) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Elin 
Lundgren (S) Margaretha Wedin (C) och Maritha Johansson (V) förklaras 
debatten avslutad. 

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

Ajournering: kl. 14:35-14:50 

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

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Kommunens ytterområden förlorar fem miljoner 

kronor 2016, dnr 16KS489-2 
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§20: Interpellation (S) - Vad gör kommunledningen för 
att stilla oron i Forsbacka? Gruvdrift 

Dnr 16KS490 
 

Beslut  
Jörgen Edsvik (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. 
Margaretha Wedin (C) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Jörgen 
Edsvik (S), Margaretha Wedin (C), Lars Göran Ståhl (S), Seppo Laine (V), Inger 
Schörling (MP), Kjell Helling (L), Hans Wahlström (S), 
Jan Erik Andersson (KD) och Tord Fredriksen (V) förklaras debatten avslutad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Vad gör kommunledningen för att stilla oron i 

Forsbacka? dnr 16KS490-2 
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§21: Interpellation (S) - Statliga integrationspengar 

Dnr 16KS493 
 

Beslut  
Ahmed Amin (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige har 
den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. Helene 
Åkerlind (L) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Ahmed 
Amin (S), Helene Åkerlind (L), Lena Lundgren Rörick (S), Lars Beckman (M), 
Åsa Wiklund Lång (S), Maritha Johansson (V) och Ellinor Hedblom (S) förklaras 
debatten avslutad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på Interpellation - Statliga integrationspengar, dnr 16KS493-2 
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§22: Interpellation (S) - Konsekvenser av antagna 
riktlinjer för utsatta EU-medborgare 

Dnr 16KS494 
 

Beslut  
Jörgen Edsvik (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. Helene 
Åkerlind (L) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Jörgen Edsvik (S), 
Helene Åkerlind (L), Mattias Beijmo (S), Ahmed Amin (S), Jan Myléus (KD),  
Lars Beckman (M) och Mattias Eriksson (SD) förklaras debatten avslutad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Konsekvenser av antagna riktlinjer för utsatta Eu-

medborgare, dnr 16KS494-2 
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§23: Interpellation (S) - Hur ser vi till att eleverna 
känner att det är okej att duscha efter skolidrotten 

Dnr 16KS495 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 20 februari 2017. 
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§24: Interpellation (S) - Kommer Gävle kommun att ta 
emot fler nyanlända enligt nuvarande lag och följa 
Migrationsverkets anvisningar? 

Dnr 16KS496 
 

Beslut  
Mattias Beijmo (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. Jan 
Myléus (KD) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Mattias Beijmo (S), 
Jan Mylus (KD), Måns Montell (M), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S) och 
Daniel Kvarnlöf (M) förklaras debatten avslutad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Kommer Gävle kommun att ta emot fler nyanlända 

enligt nuvarande lag och följa Migrationsverkets anvisningar? dnr 16KS496-2 
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§25: Interpellation (S) - Omprioriteringar av 
Centrumplanen 

Dnr 16KS500 
 

Beslut  
Ellinor Hedblom (S) har inlämnat rubricerad interpellation. Kommunfullmäktige 
har den 21 november 2016 beslutat att interpellationen får framställas. Roland 
Nilsson (M) har besvarat interpellationen. Efter inlägg av Ellinor Hedblom (S), 
Roland Nilsson (M), Daniel Olsson (S) och Jörgen Edsvik (S) förklaras debatten 
avslutad. 

Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation - Omprioriteringar av Centrumplanen, dnr 16KS500-2 
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§26: Nya motioner 

Beslut  
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

a Roger Persson, Inger Schörling, Peter Hansson, Helen Börjesson (MP) 
Gör staden mer tillgänglig för barnen - Skapa fler lekytor! Dnr 16KS541 

b Sandra Söderqvist (V) - Klimatet är vår tids ödesfråga, dnr 16KS542 

c Eva Älander (S) - Att vidareutbilda sig när man är arbetslös, dnr 16KS543 

d Mattias Eriksson (SD) - Trygga och säkra laddskåp i skolan, dnr 16KS544 

e Tord Fredriksen (V) - Ökad brukarmakt, dnr 16KS545 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 

  

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§27: Nya interpellationer 

Beslut  
Följande skriftliga interpellation avlämnas av 

Lars-Göran Ståhl (S) - Omfattas inte Gävle Parkeringsservices parkeringsplatser 
vid Konserthuset och Kulinar-tomten av den parkerings policy  som 
kommunfullmäktige antog 150223? Dnr 16KS538 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas. 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-12-12 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§28: Nya medborgarförslag 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

Riv upp kommunstyrelsens beslut 2012-01-24 § 15 dnr 11KS591 angående 
markanvisningsavtal mellan kommunen och Gustavsplan AB, dnr 16KS524 
Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 

Gå igenom alla stålfalsar på Kvarnbron och jämna till dem, dnr 16KS529 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

Gävle Idrottsgala, dnr 16KS531 
Överlåts för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 

Ljusslingor vid broarna över Gavleån,dnr 16KS530 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

Placera bocken på en förankrad ponton mitt i ån, dnr 16KS534 
Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 

  

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Riv upp kommunstyrelsens beslut 2012-01-24 § 15 dnr 

11KS591 angående markanvisningsavtal mellan kommunen och Gustavsplan 
AB, dnr 16KS524-1 

 Medborgarförslag - Gå igenom alla stålfalsar på Kvarnbron och jämna till 
dem, dnr 16KS529-1 

 Medborgarförslag - Gävle Idrottsgala, dnr 16KS531-1 

 Medborgarförslag - Ljusslingor vid broarna över Gavleån, dnr 16KS530-1 
 

 


