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Närvarolista  Parti Närv Frå

nv 
Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    
Marita Engström  V  x Seppo Laine  
Maritha Johansson  V x    
Anita Walther  V x    
Tomas Fransson  MP x    
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP x    
Helene Börjesson   MP x    
Roger Persson   MP x    
Carina Blank   S x    
Peter Bergström   S  x Kristina Hellström  
Lena Lundgren   S x    
Per Johansson  S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S x    
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg  S x    
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S x    
Håkan Alenius  S x    
Eva Svedin Björklund  S x    
Anéa Elfving   S x    
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S x    
Eva Älander  S x    
Tommy Berger   S x    
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Mohammed Abusagr  S x    
Markus Kristiansson  S x    
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP x    
Lena Ödeen  FP x    
Per-Åke Fredriksson  FP x    
Evelyn Klöverstedt  FP x    
Kenth Lövgren   FP x    
Roland Ericsson  C x    
Ayser Bayraktar  C x    
Urban Sjölander   C x    
Ann-Helen Persson  C x  Op-råd med yttranderätt  
Lili André   KD x    
Lennart Ahlenius  KD x    
Alexander Jonsson  M  x Sven Olof Hiller  
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M x    
Margareta Pedersen-Ekström  M x    
Kenneth Bognesand  M x    
Örjan Larsson   M x    
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Niklas Bornegrim  M x    
Micael Dahlberg   M x    
Birgittha Bjerkén  M x    
Lars Beckman   M x    
Ewa Stenberg Jäderberg  M x    
Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    
Björn Frankson  M x    
Patrik Stenvard  from  kl 13.30 § 70 M x  Jan Svensson tom kl 12.30 § 70 
Leif Meijer  M x  Margareta Larsson  
Robert Waller   M x  Maud Lund  
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD  x Mattias Eriksson  
Marcus Andersson  SD x    
Roger Hedlund  SD x    
Ersättare       
Seppo Laine  V x    
Kristina Sjöström  V x    
Dan Lorén  MP x    
Emmely Wikholm  MP  x   
Jorge Poblete  MP x    
Anneli Ellebo  S  x   
Kristina Hellström  S x    
Ismet Uzun  S x    
Boel Fredriksson  S  x   

Ingemar Waern   S x    
Inga-Lill Hemström  S x    
Lars Horn  S x    
Maria Björklund  S  x   
Leyla Tarhan  S x    
Curt Nygren   S  x   
Birgitta Öberg  S x    
Petra Svensk Berggren  S x    
Pälla Elfström  FP x    
Petra Holm  FP x    
Kjell Helling  FP x    
Johanna Wahlund-Thorsell  C  x   
Johan Lloyd  C x    
Lennart Sjögren  KD x    
Anette Paulson  KD x    
Sven Olof Hiller  M x    
Gun Lundberg  M x    
Jan Svensson  M x    
Margareta Larsson  M x    
Maud Lundh  M x    
Solveig Zingmark  M x    
Lars-Göran Lund  M x    
Ann-Louise Svensson  M x    
Maria Bjerkheden  M x    
Mattias Eriksson  SD x    
Carina Åhs  SD  x   
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§ 68 
 
Information 
Amanda Holm Ungdomsrådet och Sara Wiman från Kultur Lättings informerar om projektet 
”Life, Media and Participation”. 
 

 
§ 69 
 
Anmälningsärenden 
a. Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 
I kallelsen redovisas samtliga protokollsutdrag från nämnderna. 
 
b. Revisionsrapport – Kommunrevisionens granskning av kontroll av fakturor från externa 
uppdragsföretag, omvårdnad dnr 12KS464. 
 
c. Johan Nilsson (S) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 
2013-04-19. Länsstyrelsen har den 20 maj 2013 utsett Maria Björklund (S) som ny ersättare 
efter Johan Nilsson (S) dnr 13KS223. 
 
d. Sammanställning av tilläggsval till styrelser i Gävle Energi AB och dotterbolag 
Handlingen har delats ut under sammanträdet, dnr 13KS265. Bilaga § 69d 
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Delges  § 70    Dnr 12KS361, 13KS225 
samtliga nämnder och  
bolag Årsredovisning år 2012 för kommunen och de kommunala  
KLK-ekonomiavd bolagen 
Revision Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag (reviderat såvitt gäller 
motivering av anmärkning mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)  
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
 
att godkänna granskning av revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning 2012 
 
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsens. Kommunstyrelsens förklaring är visserligen 
tydlig men det kan ändå anses befogat att rikta anmärkning, främst med bakgrund av det 
ansvar för internkontroll som åligger kommunstyrelsen i enlighet med internkontroll-
reglementet. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet 
 
att rikta anmärkning mot Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anmärkningen får anses 
motiverad mot bakgrund av vad som framkommit i de utredningar som gjorts efter det att 
förskingringen mot Borgarskolan uppdagades väsentliga brister i nämndens ansvar för 
verksamheten har konstaterats. Brister som möjliggjort att en brottslig handling inte har 
uppmärksammats utan fått pågå en längre tid. Trots detta föreslås Kommunfullmäktige att 
bevilja nämnden ansvarsfrihet då ovanstående avsevärda brister måste ses i ljuset av att inte 
heller förvaltningens ledning eller revisorer har uppmärksammat dessa brister. 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ansvarsfrihet. 
 
att bevilja de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet 

 
 att godkänna årsredovisningen 2012 för kommunen och kommunkoncernen 

 
att Gavlefastigheter Gävle kommun AB återrapporterar till Kommunfullmäktige när och hur 
momsfrågan slutligen utretts för bolagets ekonomi för framtiden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförandens förslag på hanteringen av godkännande av årsredovisning 2012 och frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa. 
1. Diskussion om årsredovisningen.  
2. Revisorerna presenterar sin berättelse samt presentation av förslag. 
3. Kommunfullmäktiges ordförande presenterar sina förslag. 
4. Beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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5. Godkänna granskning av revisorskollegiets förvaltning 2012. 
6. Diskussion samt beslut nämnd för nämnd i följande ordning. 

a) Kommunstyrelsen 
b) Utbildning och arbetsmarknadsnämnden 
c) Barn- och ungdomsnämnden 
d) Omvårdnadsnämnden 
e) Socialnämnden 
f) Byggnads- och miljönämnden 
g) Tekniska nämnden 
h) Kultur- och fritidsnämnden 
i) Valnämnden 
j) Överförmyndarnämnden 

Antecknas att samtliga ledamöter i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 
Kommunstyrelsen har pga. jäv ersatts av ersättare i Kommunfullmäktige när ansvarsfrihet för 
dessa beslutas. 
7. Godkännande av årsredovisning 
Ärendet består av olika delar för beslut enligt följande: 

o Årsredovisning för kommunen och de kommunala bolagen. 
o Revisionsberättelse 2012 med bilagor. 
o Granskningsrapport avseende revisorkollegiets förvaltning för år 2012. 

 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 april 2013 § 99 samt 
årsredovisning 2012 för kommunen och de kommunala bolagen från kommunledningskontoret.  
Årsredovisningen finns med som bilaga (bihang I) 
 
I kallelsen redovisas även revisionsberättelse för år 2012, granskning av revisorskollegiets 
förvaltning, ordförandens inhämtande av förklaring och förklaring från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen med bilagor.  
 
Vidare finns i kallelsen begäran om förtydligande från valda revisorer från kommunfullmäktiges 
ordförande, svar från revisorerna samt beslutsförslag till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare gällande frågan om ansvarsfrihet för kommunens styrelse och nämnder 
verksamhetsåret 2012. 
Bilagorna har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige. 
 Bilaga 1 och 2 § 70 
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1. Debatt avseende årsredovisningen med inlägg av 
Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela, Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD),  
Ann-Helen Persson (C), Seppo Laine (V), Lena Lundgren (S), Åsa Wiklund Lång (S),  
Marita Engström (V), Lars Beckman (M), Hans Wahlström (S), Lars-Göran Ståhl (S),  
Eva Stenberg Jäderberg (M), Jörgen Edsvik (S), Roger Persson (MP), Per Johansson (S),  
Håkan Alenius (S), Anita Walther (V), Björn Frankson (M) och Micael Dahlberg (M).  
 
Yrkande 
Carina Blank (S) och Marita Engström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Håkan Alénius (S) och Anita Walther (V) yrkar bifall till årsredovisningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajourneringen för lunch 12.30-13.30 har Kommunfullmäktige godkänt att inlägg gällande 
årsredovisningen får göras under punkt 7. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Revisionsberättelsen 
Gunilla de Maré revisorskollegiets ordförande presenterar revisionsberättelsen samt förslag. 
 
3. Kommunfullmäktiges ordförande presenterar sitt förslag till beslut och 
bakgrunden till detta 
Utifrån det beslutsunderlag som presenterats av revisorerna samt förklaring från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsen ges följande förslag till beslut med motivering. 
 
Yrkande 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att rikta anmärkning mot Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Anmärkning får anses motiverad mot bakgrund av vad som 
framkommit i de utredningar som gjorts efter det att förskingringen mot Borgarskolan 
uppdagades. Väsentliga brister har konstaterats, samtidigt har nämnden direkt när förskingringen 
uppdagades arbetat aktivt med att vidta åtgärder för att komma till rätta med brister. 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens förklaring är visserligen tydlig men det kan ändå anses befogat att rikta en 
anmärkning, främst mot bakgrund av det ansvar för intern kontroll som åligger kommunstyrelsen 
i enlighet med internkontrollreglementet. 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja övriga nämnder och dess ledamöter ansvarsfrihet. 
  Bilaga 3 § 70 
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4.Beslut om att lägga revisionsberättelsen till handlingarna  
 
Yrkande 
Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar återremiss i ärendet med följande motivering: 
Revisionsberättelsen vad avser ansvarsfrågan rörande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
är inte förenlig med Kommunallagens kapitel 9 § 17 av vilket det framgår att: 
”Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.” 
Då liggande revisionsberättelsen inte tar ställning i huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej, i 
strid mot lagen, yrkar vi:  
att Kommunfullmäktige beslutar att återremittera revisionsberättelsen för nytt ställningstagande 
i ansvarsfrågan, i enlighet med gällande lag, vad avser Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
samt 
att på grund av detta återremitterande av revisionsberättelsen bordlägga kommunens 
årsredovisning för 2012. 
 
Kenth Lövgren (FP), Urban Sjölander (C), Anea Elfving (S) och Micael Dahlberg (M) yrkar 
avslag på återremissyrkandet.  
 
Lars Beckman (M) gjorde inlägg i debatten. 
 
Särskilt yttrande från Moderata kommunfullmäktigegruppen Bilaga 4 § 70 
 
Propositionsordning 
Vid proposition gällande återremiss respektive att avgöra ärendet idag finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. Vid proposition på att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras idag. 
 
5. Godkänna granskning av revisorskollegiets förvaltning 2012 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningen. 
 
6 a. Kommunstyrelsen 
För att undvika jäv gällande ansvarsfrihet för kommunstyrelsen väljs Lars Beckman (M) och 
Seppo Laine (V) som justerare gällande denna punkt. Totalt 61 stycken beslutande på denna punkt. 
   
Yrkande och inlägg 
Lennart Sjögren (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag och Marcus Andersson (SD) gör ett 
inlägg.  
 
Tjänstgöringslista Bilaga 5 § 70 
 
Proposition  
Vid proposition på ordförandens förslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
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6 b. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Ordföranden läser upp förslaget till beslut. 
 
Inlägg görs av 
Per-Åke Fredriksson (FP), Lars Beckman (M), Kenth Lövgren (FP), Urban Sjölander (C). 
Anea Elfving (S), Micael Dahlberg (M), Lennart Sjögren, Marcus Andersson (SD), Roger Persson 
(MP), Lili André (KD), Tommy Berger (S), Roger Hedlund (SD), Seppo Laine (V), Inger 
KällgrenSawela (M) och Patrik Stenvard (M). 
 
Yrkande 
Micael Dahlberg yrkar att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och dess ledamöter inte 
beviljas ansvarsfrihet för 2012 samt  
yrkar att uppdragen för ledamöterna i nämnden ska återkallas. 
 
Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD, Urban Sjölander (C), Roger Hedlund (SD) och Inger 
KällgrenSawela stödjer moderaternas yrkande. 
 
Roger Persson (MP) yrkar förändring i ordförandens förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att rikta anmärkning mot Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Anmärkningen får anses motiverad mot bakgrund av vad som 
framkommit i de utredningar som gjorts efter det att förskingringen mot verksamheten har 
konstaterats. Brister som möjliggjort att en brottslig handling inte har uppmärksammats utan fått 
pågå en längre tid. Trots detta föreslås Kommunfullmäktige att bevilja nämnden ansvarsfrihet 
då ovanstående avsevärda brister måste ses i ljuset av att inte heller förvaltningens ledning eller 
revisorer har uppmärksammat dessa brister. 
Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ansvarsfrihet. 
Ordföranden reviderar beslutsförslaget i enlighet med Roger Perssons (MP) förslag. 
 
Roger Persson (MP), Tommy Berger (S) och Seppo Laine (V) yrkar bifall till ordförandens 
reviderade förslag. 
 
Propositionsordning med votering 
Vid proposition på Ordförandens förslag med motivering respektive Moderaterna, Folkpartiet, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag med motivering finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 
Votering begärs och verkställs. Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill bifalla 
ordförandens förslag röstar ja den som bifaller Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag röstar nej. 
Vid upprop avges 65 röster varav 33 ja och 32 nej. Bilaga 6 § 70 
 
Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, Kristdemokraternas 
ledamöter och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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6 c-j. Övriga nämnder  
Barn- och ungdomsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Byggnads- och miljönämnden, Tekniska 
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. 
 
Vid proposition på att bevilja de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller densamma. 
 
Inlägg i debatten 
Birgitta Bjerkén (M) och Niclas Bornegrim (M). 
 
7.Årsredovisningen 
Vid proposition på godkännande av årsredovisning för 2012 för kommunen och 
kommunkoncern finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Lennart Ahlénius (KD) i Kommunstyrelsen yrkar att Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
återrapporterar till Kommunfullmäktige när och hur momsfrågan slutligen utretts och vilken 
påverkan det får på ekonomin för bolaget. Kommunfullmäktige godkänner tillägget med viss 
justering av texten i attsatsen till följande att Gavlefastigheter Gävle kommun AB 
återrapporterar till Kommunfullmäktige när och hur momsfrågan slutligen utretts för bolagets 
ekonomi för framtiden. 
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Delges  § 71    Dnr 13KS122 
samtliga nämnder  

Ekonomi avd  Balansering av resultat till resultatfonder år 2012 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att för nämndernas resultatfonder redovisade under eget kapital tillförs/belastas medel enligt 
följande:  
 
− Kommunstyrelsens resultatfond tillförs 4,5 mnkr.  
− Överförmyndarnämndens resultatfond tillförs 0,2 mnkr. 
− Revisorskollegiets resultat tillförs inte resultatfond.  
− Tekniska nämndens resultat belastas med 0,6 mnkr. 
− Byggnads och miljönämndens resultatfond tillförs 0,3 mnkr. 
− Kultur- och fritidsnämndens resultatfond tillförs 0,1 mnkr.  
− Barn- och ungdomsnämndens resultat belastas inte resultatfonden.  
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond belastas med 3,3 mnkr. 
− Socialnämndens resultat belastas inte resultatfonden.  
− Omvårdnadsnämnden resultatfond tillförs 5,0 mnkr. 
−  

− Ärendebeskrivning 
Resultatreglering år 2012 påverkas av kommunstyrelsens beslut angående ”Riktlinjer för 
resultatfonder” Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslutsgenomgångar ska 
redovisa hur resultat uppstått. Utifrån denna redovisning föreslår kommunstyrelsen vilket 
belopp som ska tillföras respektive nämnds resultatfond. Nämnd med underskott ska redovisa 
hur underskottet ska åtgärdas inom en tid av två år. Sedan kravet på ekonomi i balans infördes 
har nämnderna av nödvändighet tvingats sätta större fokus på att hålla sin tilldelade budget. 
Detta har blivit än mer påtagligt under senare år när också begreppet ”God ekonomisk 
hushållning” införts. Det finns därför anledning att även fortsättningsvis använda 
resultatfonder som ett medel att fördela ekonomiskt ansvar över tiden.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 april 2013 § 100 samt 
skrivelse från kommunledningskontoret. 
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 § 72    Dnr 13KS113 
 
 Bordläggning av beslutsärende 

Årsredovisning år 2012 för Gästrike Räddningstjänstförbund 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga beslutsärendet,  
för att återuppta ärendet vid sammanträdet den 17 juni 2013. 
 
 

 § 73    Dnr 13KS131 
 

Bordläggning av beslutsärende 
Miljöbokslut 2012 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga beslutsärendet,  
för att återuppta ärendet vid sammanträdet den 17 juni 2013. 

 

 

  § 74    Dnr 13KS9 
 
Bordläggning av beslutsärende 
Utveckling av arbete med delaktighet och trygghet. Förslag om 
att inrätta lokala trygghetsråd 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga beslutsärendet,  
för att återuppta ärendet vid sammanträdet den 17 juni 2013. 
 

 

 

 § 75 Dnr 13KS14  
 

Motioner/medborgarförslag som är under bearbetning 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga beslutsärendet,  
för att återuppta ärendet vid sammanträdet den 17 juni 2013. 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-05-27 
 

Kommunfullmäktige Sid 13 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: § 76 
berörda 

Val av ledamöter till kommunala bolag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på val av ledamöter till kommunala bolag.  
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående val av ledamöter för kommunala bolag behandlas.  
 
Lena Åhlander (S) vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 27 maj 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 76 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-05-27 
 

Kommunfullmäktige Sid 14 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: § 77 
berörda 

Avsägelser samt fyllnadsval 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett antal förtroendevalda har avsagt sig uppdrag i nämnder och bolag, och nya 
förtroendevalda skall därför väljas till dessa uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 27 maj 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 77 
 
Lena Åhlander vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-05-27 
 

Kommunfullmäktige Sid 15 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 78  
 

Allmänhetens och politikers frågestund 
Inga frågor är inlämnade 
 
 
Bordläggning av svar på interpellationer  
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga följande interpellationer,  
för att återuppta interpellationerna vid sammanträdet den 17 juni 2013. 
 
§ 79 Måns Montell (M) 
 - Utredningen angående den statliga regionala förvaltningen, dnr 13KS74. 
 
§ 80 Lili André (KD)   
 - Vilket ansvar har revisionen? dnr 13KS78 
 
§ 81 Lena Ödeen (FP) 
 - Torsten Billmans fresk ”Samhällsutveckling” i Folkets Hus, dnr 13KS143. 
 
§ 82 Lili André (KD) 
 - Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas ned? dnr 13KS144 

 
 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-05-27 
 

Kommunfullmäktige Sid 16 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 83 
 
Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Roger Persson (MP), Helen Börjesson (MP), Inger Schörling (MP) och Kiki Larsson (MP) 
 - Gör Gävle till en fristadskommun, dnr 13KS209. 
 
b. Niclas Bornegrim (M) 
 - Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser, dnr 13KS260. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
 
§ 84 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Roger Hedlund 
 - Stadsbidrag för statliga åtaganden, dnr 13KS248.  
 
b. Lili André (M) 
 - Hur många barn riskerar att drabbas p.g.a. bortkomna orosanmälningar? dnr 13KS261 
 
c. Lena Ödeen (FP) 
 - Komvux uppdragsutbildning, dnr 13KS266 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-05-27 
 

Kommunfullmäktige Sid 17 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 85 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Uthyrning av rullstolar i centrala Gävle, dnr 13KS150 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
b. Låt Gävle bli Fairtrade diplomerad dnr 13KS154 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
c. att brandförsvaret i skärgården förbättras, brandutrustning till Kusön/Hamrångebygden. 
 dnr 13KS160 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
  
d. att inte Fjärran Höjderbadet säljs. dnr 13KS163 
Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
e. Biblioteksfilial i anslutning till nya fotbollsarenan på Sätraåsen  
Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden. dnr 13KS168 
 
f. Badbassängen på Fjärran Höjder vintertid dnr 13KS169 
Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
g. Slottstorgsparken dnr 13KS172 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
h. Sätt upp askkoppar vid kommunens offentliga lokaler/inrättningar 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. dnr 13KS177 
 
i. Förläng cykelbanan mellan Storhagens förskola och fäbovägen vidare till Depkens väg 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. dnr 13KS191 
 
j. Skapa en facebooksida i kommunen med information och aktuella händelser samt information 
om t.ex. vattenläckor, strömavbrott mm dnr 13KS195 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
k. Utöka gratisresor för pensionärer i sommar så att det även gäller i Engeltofta, Engesberg, 
Bönan. dnr 13KS246 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
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Kommunfullmäktige Sid 18 (18) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

l. Bygg en vinteridrottsanläggning för skridsko med konstfrusen is vid Hagaströms IP. 
 dnr 13KS252 
Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
m. Inför Klippningsförbud för motorgräsklippning från kl 16.00 på lördagar och söndagar.
 dnr 13KS259  
Remitteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden. 
Ändrad från Tekniska nämnden till Byggnads- och miljönämnden då det handlar om buller. 
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